
 

 1

 

 

 

  اإلثباتااللتزامــات المدنية و 
LECTURE HANDOUT # 1A 

  
  :يــــون المدنــــي للقانـــور التاریخــــالتط
   ‘ !اـــرومؤدي الى ــرق تــ الطجميــع ’

  

Evolution of the Civilian Legal System: 
‘All Roads Lead to Rome!’  

  
  
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
  

  

  

  Genesis: Roman Law.................................................................................................2)(القانــون الرومانــي : التكوين

  The Institutes of Justinian(....................................................................................................3(جوستنيــــان مدونــة 

  3..............................................................................................................................(Canon Law)القانــون الكنســـي 

  3...........................................................................................................................(Law Merchant)قانــون التجــارة 

  3..................................................................................................(Pre-1789)األوضاع القانونيـة قبيــل الثــورة الفرنسيــة 

  4..................................................................................................(The French Revolution) 1789الثــورة الفرنسيــة 

  4................................................................................... (The Code of  Napoleon) 1804قانون نابليون : القانون المدني

  4...............................................................................(Characteristics of the Civil Code)خصائــص القانــون المدنــي 

  5.................................................................................................(Reception of Civil Law)انتشــار القانــون المدنــي 
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  Roman Law: Genesis(1(ي ــون الرومانــالقان: التكوین
  : قبل الميالدالسابعالقرن  - االمبراطوریة الرومانية •

o الدولة -المدينة نشوء : روما (Rome: the city-state) 

o  للدولةالرقعة الجغرافيةاتساع  (geographical expansion)  

o الحاجة لنظام قانوني 

o  سنة1200تطور النظام القانوني على مدى .  

  : القرن السادس قبل الميالد–االمبراطوریة الرومانية  •

o مجتمع طبقي: 

  (the patrician class)طبقة األشراف  

 (the plebeian class) العامةطبقة  

  (the slaves)طبقة العبيد  

o  الصراع الطبقي(struggle of the orders): 

 (twelve tables of law)قانون األلواح األثنى عشر  

  : قبل الميالداألول القرن –االمبراطوریة الرومانية  •

o عمال القانون: 

  (Prater)الحاآم  

  (Judex)القاضي  

  (Jurisconsult) الفقيه 

  : قبل الميالدالثالث الى الرابع القرن – ية الغرباالمبراطوریة الرومانية انهيار •

o الجرمانية البربرية  هجمات القبائل 

 )المكتوب(المدون اندثار التراث القانوني  

  انتشار الجهل و الخرافة 

o في القسطنطينيةالشرقية االمبراطورية الرومانية استمرار   

  

  

                                                           
1 <http://www.nova.edu/~levitts/chapter2.htm#_ftnref4> 
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  )The Institutes of Justinian (انــــ جوستنيةــمدون
 :(constituents) مكونات المدونة •

1. a refinement of the Institutes of Gaius  

2. the Digest (writings of classical jurists) 

3. the Code (early imperial legislation) 

 تطور التعامالت التجاریة •

 (the middle ages)  العصور الوسطى–االنحطاط  •

o  نظام االقطاع(feudal system) 

 :(the renaissance) عصر النهضة •

o الشرح على المتون: ة في البحث القانونيدور الجامعات االيطالي 

o  للقانون الرومانيالعودة   

  

  wCanon La(2(ي ـــون الكنســالقان

 التعریف بالقانون الكنسي •

  فلسفة القانون الكنسي •

  

  rchantLaw Me(3( ارةــالتجون ــقان
 ازدهار حرآة التجارة في العصور الوسطى •

 الدور التجاري لشبه الجزیرة االیطالية •

o الدول - المدن 

o األساطيل البحرية 

o الحسم السريع للمنازعات التجارية/ االئتمان التجاري / اتحادات التجار : الحاجة لتنظيم التعامالت التجارية 
  

  

  )Pre-1789(ة ــرنسيورة الفــ الثلــ قبي القانونيـةعاوضاأل
 عدم اتساقها /  آثرة القوانين و االعراف و عدم تنظيمها-فرنسا  •

  السلطة المطلقة للملك في التشريع •

  

  

  

  
                                                           
2   Encyclopedia Britannica, online: <http://www.britannica.com > (as accessed on November 2, 2004). 
3  James G. Apple, A Primer on the Civil Law system, online: 

<http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/CivilLaw.pdf/$file/CivilLaw.pdf> (as accessed on November 2, 2004). 



 

 4

 )The French Revolution( 1789ة ــورة الفرنسيــالث
 هدف الثورة و فلسفتها •

 المباديء التي قامت عليها  •
  

  

 e of  NapoleonThe Cod(  4( 1804قانون نابليون : القانون المدني
  ادراك الحاجة لتشریع موحد للدولة الفرنسية–نابليون  •

 دیدجتكليف لجنة بوضع القانون ال •

 عملها/ تشكيل اللجنة  •

 دور نابليون في أعمال اللجنة •
  

  

  Characteristics of the Civil Code(5(ي ــون المدنــص القانــخصائ
 (The Romanist influence)ي الفرنسي تأثير القانون الروماني على القانون المدن •

 :المراحل المميزة للقانون المدني •

 )precedents المقارنة مع نظام السوابق القضائية( المنطقي البحث .1

 ريعيةار بواسطة السلطة التشاالصد .2

 دور القاضي في التفسير و تحري النيات .3

 :ئص القانون المدنيخصا •

o البساطة 

o االختصار 

o العمومية 

o المنطقية 

 :يم القانون المدنيتقس •

o المباديء العامة للقانون 

o الحقوق المدنية، الحالة القانونية، الزواج، الطالق، األبوة 

o الملكية الخاصة و العينية 

o حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه 

o العقود، و االلتزاماتالترآات ، 

 

 

 :انون المدني الق نظریة العقد في عليهاتقوم المبادئ الفلسفية التي -العقود : مثال •

o سلطان االرادة (autonomy of the will) 
                                                           
4  Jeff Chapman, ‘The Code Napoleon’, online: <http://www.history-magazine.com/codenap.html> (as accessed on 02 November 

2004). 
5  Ibid. 
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o حرية التعاقد (liberty of contracting) 

o نسبية آثار العقد (privity of contract) 

o عدم شكلية العقود (non-formality) 

o  التعاقدأخالقيات (moralisation of contracts): 

 (bona fide) حسن النية 

 (culpa in contrahendo)الخطأ في التعاقد  

 (abuse of right) التعسف في استخدام الحق 

 (contract of adhesion) اإلذعانعقد  

 )الخ/ لصالحه تفسير الشك / ضمان العيوب الخفية (حماية الطرف الضعيف  

  

 

  )Reception of Civil Law(ي ــ المدنونــقانالار ــانتش
  

 :تقویم القانون المدني •

o شامل 

o محكم 

 :(legal transplant) فياالنتشار الجغرا •

o اوروبا 

o ريكا الجنوبيةما 

o امريكا الشمالية (Louisiana / Quebec) 

o الكويت: الشرق األوسط 

 القانون المدني و القانون المقارن •
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  اإلثباتااللتزامــات المدنية و 
LECTURE HANDOUT # 1B 

 

 

   تطـور التشریعـات المدنيـة فـي دولـة الكویـت
 
 

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
 
 
 

  
  المحتويات

  
  7.........................................................................................................................................................سرد تاريخي

  7...........................................................................................................1980 لسنة 67دواعي إصدار القانون المدني رقم 

  7..................................................................................................................1980 لسنة 67اتجاهات القانون المدني رقم 

  7...........................................................................................................................................................ببليوجرافيا
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  سرد تاریخي •
 

، لجان )الجعفرية/الشيعة اإلمامية(، مذهب اإلمام جعفر الصادق )أهل السنة(ذهب اإلمام مالك م: 1938الفترة منذ قيام الدولة الى  .1

 .الحرف،  إضافة إلى بعض األعراف و العادات السائدة

 ).1960ألغيت في عام (د البريطاني المحكمة الملحقة بدار االعتما: 1925 .2

 .)الفقه الحنفي (ألحكام العدليةامجلة : 1938 .3
  

  النهضة القانونية •
 

 ).أول قانون عصري في دولة الكويت (1940 مايو 29قانون الغوص الصادر في : 1940 .1

 ).البداية الفعلية للنهضة التشريعية (19/1959قانون تنظيم القضاء رقم : 1959 .2

 .6/1961 و قانون تنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع رقم 2/1961تجارة رقم قانون ال: 1961 .3

 ).القانون المدني الفرنسي، التجربة المصرية: القانون المقارن ( 67/1980 رقم القانون المدني .4
  
  

  1980 لسنة 67دواعي إصدار القانون المدني رقم  •
 

o مصادر القانون)تناثر (تعدد . 

o نظرية عامة لاللتزاماتالحاجة إلى . 

o للحقوق العينية شامًالًاالحاجة إلى مدونة تتضمن تنظيم . 
 

  1980 لسنة 67اتجاهات القانون المدني رقم  •
 

o الحديثة من حيث إيراد األحكام العامة في صدر ية التشريع الصياغةهجاجاء إخراج القانون متوافقا و من: من حيث الشكل 

 .مواد/فروع/فصول/أبواب/ آتب/ى أقسامالمدونة، و من ثم تقسيمها إل

o بمدرسة داستمد القانون أحكامه من القانون المقارن و الشريعة اإلسالمية على حد سواء، دون التقيي: من حيث الموضوع 

 .فقهية معينة
  

  ببليوجرافيا •
   

 ).1988سات العربية، معهد البحوث و الدرا: القاهرة (ماضيه و حاضره: القانون المدني الكويتيبدر جاسم اليعقوب،  .1

 ).1981دار العلم للماليين، : بيروت (4، ط األوضاع التشريعية في الدول العربيةصبحي محمصاني،  .2

 .1974، يناير 7، العدد مجلة المحامي الكويتية، "لمحات من تطور القضاء و التشريع في الكويت"سليمان المطوع،  .3

4. S H Amin, Legal System of Kuwait (Glasgow: Royston Publishers, 1991). 
5. Abdul-Reda Assiri, The Government and Politics of Kuwait: Principles and Practices (Kuwait: Al-Watan Printing 

Press, 1996). 
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  اتــاإلثبة و ــااللتزامــات المدني
LECTURE HANDOUT # 2 

  

  
  
  

   تــزاملالل  العامــةنظریــةالمقدمــة فــي 
Introduction to General Theory of Obligation 

 
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

  تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
  
 

  
  المحتويـات

 
  Defining Obligations(...............................................................................................................10(تعريف االلتزام 

  Characteristics of Obligations(..............................................................................................10(خصائص االلتزام 

  11.......................................................................(Significance of the Theory of Obligations)أهمية نظرية االلتزام 

  Philosophical Schools and the Theory of Obligations(...........................11(أثر المذاهب الفلسفية على  نظرية االلتزام 

  Sources of Obligations(...........................................................................................................12(مصادر االلتزام 

  Glossary(..............................................................................................................................................12(مسرد 

  Supplemental Reading(.....................................................................................................................13(لإلطالع 

  Reference Materials(.....................................................................................................................13(ا ببليوجرافي
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 مصــادر
 االلتــزام

 

 
 المصادر

 غير اإلرادية 
 لاللتــزام

 

 
 المصــادر
  اإلرادية
  لاللتــزام

 

 
 

 اإلرادة
  المنفردة

 
 

 
 

 العـقــد
 

 
 

 القانــون
 

 الفـعــل النافـــع
راء بال اإلث(

سبب على 
حســاب 
)الغيــــر  

 
 

لـالفع   
  الضار

 

 
 الفضالــة

 

 
 تسلــم
 غيـــر 
 المستحق

 
 الضمان

 
 
 

 
المسئولية 
 المدنيـــة

 

 
المسئولية 

عــن 
األشياءا  

 

 
 المسئولية
عن فعل 
 الغيـــر

 
 المسئولية

عــن 
األعمال 
 الشخصية

مسئولية 
متولي 
 الرقابة

مسئولية 
 المتبوع
عن عمل 
 التابـــع

 

مسئوليـــة 
شاغـــــل 
 المكان

 

 
ضمان 
 الدولة

 
 

ضمان 
 المباشر
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  )Defining Obligation(تعریف االلتزام 
  

 .تنأى التشریعات الحدیثة بنفسها عن إیراد التعریفات، و تترك هذه المهمة للفقه •

 :تعریف االلتزام •
  

 ة قانونيةرابط .1

 ذات طبيعة مالية .2

  دائنبين طرفين أو أآثر  .3

   مدين 
  

  

  )Characteristics of Obligation(خصائص االلتزام 
  

 :النتيجة. نظریة االلتزام معنية بمعالجة الروابط القانونية فقط .1

a. ال تعنى نظرية االلتزام بالروابط الدينية أو األخالقية. 

b.  يقارن ذلك بااللتزام الطبيعي  (  دعوى قضائية     )  اإلجبار(االلتزام القانوني يقترن بالسلطة( 

  )يقارن ذلك بااللتزام الطبيعي  (           تنفيذ جبري     

  :المسئولية+  عنصرا المديونية هالمقصود إذًا هو االلتزام الذي يتوفر ل

  .هو الواجب القانوني الذي يقتضي الوفاء بالدين: نيةعنصر المديو

  .سلطة الدائن على إجبار المدين بالوفاء: عنصر المسئولية       

  

  

 :االلتزام عالقة ذات طبيعة مالية .2

  . يلتزم المدين بأداء يمكن تقويمه بالنقود 

    ).و تخضع العالقات العائلية منها لقانون األحوال الشخصية(  العالقات الشخصية تخرج عن إطار نظرية االلتزام 

  

االلتزام رابطة شخصية بين طرفيه، إال انه ال سلطة للدائن على شخص المدین، و إنما تقتصر سلطته على على الرغم من آون  .3

یقارن ذلك بالحق العيني الذي یعطي الشخص (یترتب على ذلك أن تدخل المدین ضروري الستيفاء الدین .  ذمة المدین المالية فقط

 ).سلطة مباشرة على الشيء

  )سداد دين نقدي: مثال(  التزام المدين و إَذًا محل الحق الشخصي ه

  )عقار: مثال(ء مادي     ي  ش    محل الحق العيني هو     
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  ) Obligationof Theory of theSignificance (أهمية نظریة االلتزام 
 

 .االلتزامقائمة على أساس ) و في القانون الدولي، إلى حد ما(جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص  .1

عقود النقل، عقود : مثال(فكرة االلتزام ماثلة في أغلب التصرفات القانونية اليومية، أیا ما آانت القيمة المالية لتلك التصرفات  .2

 ).البيع

 :تطور نظریة االلتزام .3

  ).autonomy of the willمبدأ حرية اإلرادة  (الفردية األفكار 

  ). التوسع في حقوق العمال في عقد العمل:ثالم( األفكار االجتماعية و االشتراآية 

  ).731-703مصادر االلتزام، ص : السنهوري، المجلد األول: انظر. (نظرية الظروف الطارئة 

  )نظرية المخاطر (الثورة الصناعية 

  ) المبيعة المنتجاتضمان: مثال. حماية المستهلك(النزعة االستهالآية  

  )عقود المقامرة: مثال (م العام و اآلداب مراعاة النظا :عوامل أخالقية 

  )مضار الجوار غير المألوفة: مثال (  عدم التعسف في استعمال الحق

  التعويض عن العمل الضار 

   محاربة اإلثراء بال سبب
  

 according to its Subject of ObligationsClassification  (ات على أساس موضوعها االلتزامتقسيم
Matter (  

  

 )االلتزام باالمتناع عن عمل(االلتزام السلبي × ) االلتزام بإعطاء و االلتزام بعمل(ام االيجابي االلتز •

 )ببذل عنايةااللتزام (بوسيلة االلتزام × ) بغايةااللتزام  (بتحقيق نتيجةااللتزام  •
  

  )ligationsPhilosophical Schools and the Theory of Ob(أثر المذاهب الفلسفية على  نظریة االلتزام 
  

 ):The Subjective Theory(المذهب الشخصي  .1

a. االلتزام رابطة شخصية بين الدائن و المدين، فينتهي وجوده بتغيير شخص أي منهما . 

b. اآلثار المترتبة على هذا االتجاه: 

  .هذا االتجاه ال يقر حوالة الحق أو حوالة الدين  

 يمكن التأمين على  ال:االشتراط لمصلحة الغير(فه من األشخاص الموجودين فعال ال يقوم االلتزام إال إذا آان جميع أطرا       

  ).حياة شخص لم يولد بعد

  ).ال يقبل الوعد بجائزة: مثال ( عدم امكان قيام االلتزام بإرادة منفردة لدائن غير معين       

  ).ألن الدائن غير محدد( ال يقبل السند لحامله        
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 :The Objective Theory)(المذهب المادي  .2

a. هذا االتجاه يعني . االلتزام مجرد عنصر من عناصر الذمة المالية، اذًا هو شيء مادي منفصل عن أطرافه من داين و مدين

 :أن التمييز بين عنصرين

  .و هو الواجب القانوني الذي يقتضي الوفاء بالدين: عنصر المديونية 

  . على إجبار المدين بالوفاءأي سلطة الدائن: عنصر المسئولية       

  

b. اآلثار المترتبة على هذا االتجاه: 

  . هذا االتجاه يقر حوالة الحق و حوالة الدين

يقبل التأمين على حياة : االشتراط لمصلحة الغير( يقوم االلتزام و ان آان أحد أطرافه شخص لم يوجد بعد  

  ).شخص لم يولد بعد

  ).يقبل الوعد بجائزة: مثال (ة لدائن غير معين إمكان قيام االلتزام بإرادة منفرد

  .يقبل السند لحامله 
 

 .جمع أغلبها بين المذهبين الشخصي و المادي: القوانين العربية .3

  )Sources of Obligation(مصادر االلتزام 
  

 .مصادر االلتزام هي األسباب المنشئة لاللتزام •

 :تقسيم مصادر االلتزام •

  )تصرفات قانونية(رادة المنفردة اإل+  العقد   :مصادر إرادية .1

  )واقعات قانونية(الفعل النافع +  الفعل الضار   :مصادر غير إرادية .2
  

)Glossary(مسرد 
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  اتــاإلثبة و ــااللتزامــات المدني
LECTURE HANDOUT # 3 

 
  

  مقدمة في نظریة العقد 
Introduction to the Theory of Contract 

  
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

  تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
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  )Sources of Obligation(ام مصادر االلتز
 

 
 مصــادر
 االلتــزام

 

 
 المصادر

 غير اإلرادية 
 لاللتــزام

 

 
 المصــادر
  اإلرادية
  لاللتــزام

 

 
 

 اإلرادة
  المنفردة

 
 

 
 

 العـقــد
 

 
 

 القانــون
 

 الفـعــل النافـــع
اإلثراء بال (

سبب على 
حســاب 
)الغيــــر  

 
 

لـالفع   
  الضار

 

 
 الفضالــة

 

 
 تسلــم
 غيـــر 
 المستحق

 
 الضمان

 
 
 

 
المسئولية 
 المدنيـــة

 

 
المسئولية 

عــن 
األشياءا  

 

 
 المسئولية
عن فعل 
 الغيـــر

 
 المسئولية

عــن 
األعمال 
 الشخصية

مسئولية 
متولي 
 الرقابة

مسئولية 
المتبوع 
عن عمل 
 التابـــع

 

مسئوليـــة 
شاغـــــل 
 المكان

 

 
ضمان 
 الدولة

 
 

ضمان 
 المباشر
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 .العقد و اإلرادة المنفردة): التصرفات القانونية(المصادر اإلرادية  .1

  .الفعل الضار، الفعل النافع و القانون):  القانونيةالوقائع( اإلرادية  غيرالمصادر .2
  

  )Defining the Contract(تعریف العقد 
  

   )إنهائه/تعديله/نقله/إنشاء التزام( أو أآثر على إحداث أثر قانوني توافق ارادتين:  العقد قانونًا●      العقد لغًة  ●

  العقد في القانون المدني الكويتي●      العقد اصطالحًا ●
  

  )Contract X Convention( االتفاق Xالعقد 
 

  .  مترادفاتموقف القانون المدني الفرنسي            

  اذًا فاالتفاق). انقضاء/ انتقال / تنفيذ ( االتفاق يمتد الى اآلثار Xلتزام فقط   العقد منشئ لال   موقف جانب من الفقه الفرنسي

  . أوسع نطاقا من العقد
  

  )Domain of the Contract(مجال العقد 
  

  .قائمة على أساس االلتزام) و في القانون الدولي، إلى حد ما(جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص   ●
 

  .ليس آل اتفاق عقدًا، فالعقود هي فقط المعامالت المالية التي تتم في نطاق القانون الخاص     رأي ●

   العقود اإلدارية●     عقد الزواج●  االتفاقات الدولية  ●  : اذًا يخرج من مصطلح العقد       

  ).لتخلف عنصر المفاوضة( عقد اإلذعان ال يعتبر عقدا بالمعنى الدقيق       

االتفاق المنظم لمصالح متوافقة فليس عقدا  ، أما)إيجار/ بيع : مثال(فاق ال يعتبر عقدا إال إذا آان ينظم مصالح متعارضة االت      

 ).عقد الشرآة: مثال(
  

  . هذا الرأي ينطوي على تفرقة بين عقود الدولة في نطاقي القانونين العام و الخاص      نقد ●

 من قبل القانون و ليس بإرادة اإلطراف ليس سببا لعدم اعتباره عقدا، فكثير من العقود ينظمها القانون  آون عقد الزواج منظم           

  ).تأمين/ أيجار / عمل (بقواعد آمرة 

  . عقد اإلذعان ال يمكن إخراجه من نطاق العقود           

  .كرة العقد و فكرة النظام القانوني عقود األحوال الشخصية و القانون الدولي العام هي مزيج من ف           
  

 الواقع يظهر أن االصطالحين مترادفين، فالعقد اتفاق بين طرفين بقصد احداث أثر يرتبه القانون، بغض         الخالصة •

  .النظر عن أطراف العقد سواء آانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص

  

  )Autonomy of the Will(مبدأ سلطان اإلرادة 
  

  ).   تغليب االعتبارات الشكلية(ال يعترف بها المبدأ : قانون الرومانيال •

 :ظهور مبدأ سلطان اإلرادة •
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o مبدأ سلطان اإلرادة مضمون: 

 الحرية التعاقدية 

 )التخلي عن الشكل(الرضائية  

 )العقد شريعة المتعاقدين(القوة الملزمة للعقد  

 (privity of contract)مبدأ نسبية آثار العقد  

o مبدأ سلطان اإلرادة تطور: 

 سياسية/ اقتصادية  / Canon law: pacta sunt servanda: ة عوامل ديني 

 (Laissez faire; laissez passer)" دعه يعمل، دعه يمر"السيادة المطلقة للمبدأ و انتشار سياسة  

دعم / قود آعقد العمل التنظيم التشريعي للع/الفكر االشتراآي(تدخل الدولة في الحد من إطالق هذا المبدأ  

آثرة القواعد / فكرة النظام العام / نظرية الظروف الطارئة / منع االحتكار / السلع األساسية و تنظيم أثمانها 

من خالل  أي الخروج عن فكرة األثر النسبي للعقد: التأمين لمصلحة الغير نظراً  لكثرة المخاطر/ اآلمرة 

 ).االشتراط لمصلحة الغير
  

  )Contract Categories(قود  أنواع الع
  

  :عينية عقود X  عقود شكليةXعقود رضائية : من حيث الشكل)1(

  ).إيجار/ بيع : مثال ( بمجرد تالقي إرادتي طرفي العقد بمجرد و جود الرضا، أي تنعقد  عقود رضائية

  .فها الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام، فيمكن االتفاق على خال                   

  .الشكل +  تالقي إرادتي طرفي العقد: يشترط فيها      شكلية عقود 

  ).باإلضافة إلى الرضا و المحل و السبب( الشكل هنا هو رآن من أرآان صحة العقد                    

  . آوسيلة لإلثباتX التفرقة بين الكتابة آرآن للعقد                    

 تيسير اإلثبات. أ:    الهدف من اشتراط الشكل هنا هو                    

  حماية الغير.  ب 

  تنبيه المتعاقد الى خطورة التصرف.  ج 

  . محل العقد فيه رآن للعقد ال يقوم من دونهتسليمالعقد العيني هو العقد الذي يكون       عينية عقود 

  ).هبة المنقول: مثال(تسليم  ال يكتفى هنا بالتراضي بل يشترط ال                   

  ). مدني آويتي68م (العرف /االتفاق/التسليم ليس رآنا للعقد اال اذا اشرط ذلك القانون:  األصل في العقود                   
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  :المسماة  غيرعقودال X المسماةعقود ال:  التشریعيممن حيث التنظي) 2(

  ).عارية/ إيجار/ هبة / بيع : مثال(مها القانون بقواعد خاصة هي العقود التي ينظ      المسماة عقود ال

  :أنواعها                       

 )هبة/ بيع (عقود ناقلة للملكية   .أ 

 )عارية/ ايجار (عقود ناقلة للمنفعة  .ب 

 )عمل/ مقاولة / وآالة (عقود ترد على العمل  .ج 

  )آفالة/ تأمين (عقود الضمان   .د 
  

  ).اإلعالن/ النشر/ عقد الفندقة : مثال(قود التي ال يفرد لها القانون تنظيما خاصا هي الع           غير عقودال

  )عارية/ إيجار/ هبة / بيع : مثال(هي التي ينظمها القانون بقواعد خاصة              المسماة  

  .تستخلص أحكامها بطريق التكييف و القياس                       

  

  

  :ملزمة لجانب واحد عقود X ملزمة للجانبينعقود : زامات المفروضةمن حيث نطاق االلت) 3(
  

هو العقد الذي يرتب التزامات على آل طرف فيه، فيصبح آل من الطرفين ملتزما تجاه اآلخر، أي أن آالهما      للجانبينالملزم العقد

  .دائن و آالهما مدين بنفس الوقت

  : للجانبينالملزم تبة على العقداآلثار المتر                            

 .التزامات آل طرف سبب اللتزامات الطرف اآلخر .1

الدفع بعدم (االمتناع عن تنفيذ التزامه بدوره  تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يجيز للمتعاقد اآلخر .2

 ).التنفيذ

 .عدم التنفيذ يجيز للمتعاقد المتضرر طلب فسخ العقد بدال من التنفيذ العيني .3

  .إذا أصبح االلتزام مستحيال لسبب أجنبي فان االلتزام المقابل ينقضي و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .4
  

: مثال(هو العقد الذي يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط، فيكون ألطراف العقد صفة الدائن و المدين فقط           الملزم     دالعق

  ). عقد الهبة    لجانب واحد

فال مصلحة له في ( التنفيذ أو طلب الفسخ م إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه فال يستطيع المتعاقد اآلخر الدفع بعد                       

  .أما اذا آان التنفيذ مستحيال لسبب أجنبي فان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه. ، و لكن يطلب التنفيذ جبرا)ذلك
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  : عقود مستمرةXفوریة عقود : من حيث المدة )4(
  

  .لكونها تنفذ مرة واحدة فقط) بيع: مثال(هي العقود التي ال يؤثر الزمن على آم االداءات فيها       الفورية عقود ال

قف  تأجيل تنفيذ العقد الفوري ال يعني تحوله إلى عقد مستمر، و إنما ال تتجاوز داللته مجرد آون تنفيذ العقد قد أو                       

  .بشكل مؤقت
  

  ).توريد/ عمل / اإليجار : مثال(هي العقود التي يؤثر الزمن على آم االداءات فيها       المستمرة عقود ال
  

  :نتائج التفرقة

       المستمــرة ود ـــعقال       الفوريــة ود ـــعقال

  عي لكون العمل قد تم تنفيذه فعالال مجال للفسخ بأثر رج  )يعتبر العقد آان لم يكن(األصل إن للفسخ أثر رجعي 

  ال يشترط االعذار   في حال التأخير في التنفيذريلزم االعذا

  هي المجال الطبيعي لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة  )إال إذا آان العقد مؤجال(ال مجال لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة 

  

  

  : عقود التبرعXالمعاوضة عقود : من حيث المقابل )5(
  

  ).البيع(هوا لعقد الذي يأخذ فيه آل متعاقد مقابال لما يعطي           وضة المعا

  . عقود المعاوضة قد تكون أعماال مدنية أو تجارية حسب االحوال                     

  

  )الهبة(هو العقد الذي ال يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما يعطي          التبرع      

  . عقود التبرع تعتبر أعماال مدنية فقط                     

  

  : عقود احتماليةXمحددة عقود : من حيث تحدید االلتزامات و قت التعاقد )6(

  

  ).البيع(فيه عند اإلبرام  هو العقد الذي يمكن معرفة التزامات األطراف        المحدد القيمة    دالعق

التأمين (يعرف فيه مقدار أداء اإلطراف عند التعاقد، بل يتوقف على اعتبارات مستقبلية هو العقد الذي ال        االحتمالي       د العق

  .على الحياة

  

  : عقود إذعانXمساومة  عقود :من حيث مساهمة إرادة األطراف في و ضع الشروط التعاقدیة )7(

  

  .األصل هو تساوي المراآز القانونية في قوة التفاوض        المساومة    دعق

  .العقد الذي يخضع فيه أحد العاقدين لشروط العاقد اآلخر دون قدرة على المفاوضة     اإلذعان        دعق
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  اتــاإلثبة و ــااللتزامــات المدني
LECTURE HANDOUT # 4 

  

  
  

  العقـــد ) قيـــام(نشـــوء 
Formation of Contract  

  
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw

  

  

  
 الشكل.1

(Form) 

  
 السبب.2

(Cause) 

 المحل.3
(Subject 
matter) 

  
 رضاال.4

(Consent) 

  

  أرآان
  العقد
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 )Consent( الرضاء. 1    :دــان العقــأرآ    

 )Subject matter(المحل  .2

 )Cause (السبب .3

  )، في العقود الشكلية فقطForm(الشكل  .4
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  )Consent (الرضاء
_________  

  

  

  

  

  

  

  

 )إنهائه/تعدیله/نقله/إنشاء التزام(توافق ارادتين أو أآثر على إحداث أثر قانوني : العقد قانونًا •

  ينبغي أن تكون اإلرادة جادة و جازمة  

  (Gentlemen’s agreement)قات الشرف اتفا 

  .ينبغي أن تتجه اإلرادة إلى إحداث اثر قانوني 

  .تنعدم االرادة لدى بعض األشخاص 

  

  

  التعبير عن اإلرادة
  

 )مرحلة نفسية(التدبير       6):أو مراحل التعبير عن اإلرادة(مراحل تطور الرضا  •

 )مرحلة نفسية(   التقرير  

 )اديةمرحلة م(التعبير      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .لمذآرة التفسيرية للقانون المدني الكويتيا:  انظر 6

 
   من القانون المدني الكویتي)33 (المادة

  

 .د إجراء التصرف، و أن يحصل التعبير عنها، لوجود الرضاء، توافر اإلرادة عنيلزم .  1

  .و يفترض توافر اإلرادة عند إجراء التصرف، ما لم العكس أو يقض القانون بخالفه .  2

  حكم قضائي
  

ومقتضى هذا التعريف أن يتحقق يف . ر يرتبه القانونمن القانون املدين هو ارتباط اإلجياب بالقبول على أحداث أث31 املادة  كما عرفته العقد"
اجتاه هذه اإلرادة إىل    : وثانياً  . ارتباط اإلجياب بالقبول وهو ما يكون اإلرادة املشتركة       : أوالً  . وهو الركن األساسي فيه   . شأن الرضاء بالعقد  
  ".ألثرفجوهر العقد أن يستهدف إنشاء أثر قانوين أيا ما كان هذا ا. أحداث أثر قانوين

  
، ص 6، قاعدة 3، مجلد 3، القسم 1996 -1992مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت مرآز نظم المعلومات، 

  .[CD] ). 2001وزارة العدل، : الكويت (216
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 :التعبير عن اإلرادة •

  

  

  

  

  

  

  

  
    

إال إذا تطلب (طريقة معينة /  الرضائية في التصرفات، اذًا ينعقد العقد بمجرد توافر الرضا به دون اشتراط شكل معين  األصل

  ).القانون اشتراطات خاصة

  

 ).عقد البيع: بالفعل/ باللفظ (تعبير صريح .   أ الصور

  : مدني آويتي35انظر المادة ). التجديد في عقد اإليجار: يتطلب إعمال الفكر في االستنتاج المنطقي(تعبير ضمني .   ب
 

  )الكالم(  باللفظ    

  رسمية/ بريد الكتروني، عرفية / رسالة :  بالكتابة    

  .إشارة األبكم/  اإليماء :  باإلشارة    

السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر :" قاعدة ((silence circonstancié) السكوت المالبس    

  )"قبوال

   بالمواقف الصريحة التي ال تترك مجاًال للبس    

 

 . يكون بمجرد صدور التعبير الوجود الفعلي للتعبير عن اإلرادة  •

  

  

  

  

 
  من القانون المدني الكویتي )34 (المادة

  

التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعمال أو بالمبادلة الفعلية 

على الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر ال تدع لظروف الحال شكًا في داللته 

حقيقة المقصود منه، و ذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن 

  حكم قضائي
  

ا فيـه أن    من املقرر أن األصل يف العقود الرضائية تتم مبجرد اقتران اإلجياب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة الزمه على الطرفني مب                    "
  ".ولوانه إذا أدعى اخلصم صدور بقبول ملا يدعيه من إجياب فإنه يقع عليه إثبات هذا القب. يكون موقعاً من كل منهما توقيعاً غري منكور

  
، ص 3 ، قاعدة 3، مجلد 3، القسم 1996 -1992مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت  مرآز نظم المعلومات،    

  .[CD] ). 2001وزارة العدل، : الكويت (214
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  متى ینتج التعبير عن اإلرادة أثره القانوني؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . يكون بمجرد صدور التعبير تعبير عن اإلرادة الوجود الفعلي لل •
 

 : يتراخى الى وقت اتصاله بعلم من وجه إليه فعالالوجود القانوني للتعبير عن اإلرادة  •

o  الوصول قرينة (إذا ينتج التعبير عن اإلرادة أثره القانوني وقت وصوله إلى من وجه إليه

 ).ليه التعبير عدم علمه به فانه ال ينتج أثرهبسيطة قابلة إلثبات العكس، أي إذا أثبت من وجه إ

o  العدول عنه قبل اتصاله بعلم من وجه إليه/ يكون لمن صدر عنه التعبير تغييره. 

o  مدني37انظر المادة .  
 

إذ أن صدور التعبير و وصوله يتمان في نفس ( ال يوجد إشكال في التعاقد بين حاضرين يجمعهما مكان و زمان واحد  الحظ  •

 .، و إنما تثور الصعوبات عادة في حال التعاقد بين غائبين)الوقت

  

  

  

  

  فقد األهلية في  التعبير عن اإلرادة/ أثر الموت 
  

 إذا صدر التعبير عن اإلرادة ثم مات من صدر هذا التعبير عنه أو فقد أهليته فان ذلك ال يمنع من أن  القانون المدني المصري   •

 ). اإلرادة الظاهرةمذهب (يرتب هذا التعبير أثره،  

  

 .يجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما األهليةيسقط اإل القانون المدني الكويتي   •

  حكم قضائي
  

 من القانون املدين أن التعبري عن اإلرادة ال ينتج أثره من وقت صدوره وإمنا وقت اتصاله بعلم من وجـه إليـه وأن                        36 من املقرر عمالً باملادة   "
  ".بري إىل من وجه إليه يعترب قرينة على علمه بهوصول التع

  
سم    1996 -1992مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت            مرآز نظم المعلومات،     د    3، الق ، ص 4، قاعدة  3، مجل

 .[CD] ).2001وزارة العدل،: الكويت (215
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  عدم مطابقة التعبير عن اإلرادة لقصد صاحبه
 

 :)االتجاه الموضوعي (الظاهرة  اإلرادةX )االتجاه الشخصي (الباطنة اإلرادة •
  

  العبرة باإلرادة الباطنة أو الحقيقية، حيث تولى األهمية للعامل النفسي تطبيقًا لمبدأ        )فرنسيالقانون ال(االتجاه الفردي 

  ). اإلرادةنسلطا
  

  

الهدف هو إضفاء الثقة بالعقد حتى تسود المعامالت الثقة و (  العبرة باإلرادة الظاهرة       )القانون األلماني(االتجاه المادي 

  ).االطمئنان
  

  

  ).االتجاه الفردي(تغليب اإلرادة الباطنة :   المبدأ العام                نون المدني الكویتيالقا

  : ، بشرطين)االتجاه المادي(اإلرادة الظاهرة :  ءاالستثنا  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 In French: la volonté  اإلرادة الظاهرة 

déclarée     
 In French: la volonté  اإلرادة الضمنية  

interne 
 Capacity  أهلية  
 Incapacity  انعدام األهلية  
  Minor  قاصر  

 
   من القانون المدني الكویتي)38 (المادة

 .إذا اختلف التعبير عن اإلرادة مع حقيقة قصد صاحبه، آانت العبرة بالقصد .1

و مع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن اإلرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة  .2

 إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة اإلرادة، من غير أن قصد صاحبه،

  يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة

 

   من القانون المدني الكویتي)42 (المادة

  .يجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما األهليةط اإليسق
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مكان يخاطب فيه الشخص قانونا في مسألة معينة، بحيث يعتبر الخطاب قد : موطن
  .وصل إلى علمه و لو لم يكن موجودا فيه فعال، و ذلك بغض تيسير االتصال به

Domicile   

 Circumstantial silence  السكوت المالبس   
(In French: silence 
circonstancié) 

 Contract inter absentes  التعاقد بين غائبين  
 Latin: bona fide  حسن النية  

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 
otherwise specified. 

  

  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة .7

 ).1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .18
 .)2004المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، : وتبير (أالن بينابنت، القانون المدني، ترجمة منصور القاضي .19
 المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت(، ترجمة منصور القاضي المطول في القانون المدنيجاك غستان و آخرين،  .20
  ).1982يت، الكوجامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .21
، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .22

1981.(  
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .23

  

 :اإلنجليزية باللغة .8

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ,ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
24. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
25. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 
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26. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة .9

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 
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  )أو أآثر ( ارادتينتطابق / توافق= العقد 
 

 عنها في مظهر خارجي، بل يتعين و التعبير رادةاإل هذه إعالن التعاقد لدى الطرفين، آما ال يكفي إرادة العقد توافر إلبرامال يكفي  •

 (Offer) اإليجاب. أ  :  ببعضهما آل من هذين العنصرينباقترانالمتعاقدين  إرادتي جانب ذلك تطابق إلى

    Acceptance) (القبول. ب                    

  

  بتعريف اإليجا
 

د مع من وجه إليه إذا قبل األخير عرضه  على إبرام عقعرض يصدر من شخص، موجه الى شخص آخر، يتضمن عزمه النهائي 

  .آما هو

  

  

  يجاب اإلشروط
 

  :)أي ينعقد العقد بمجرد قبوله (la fermeté de l’offre نهائًي / جازم .1

  ).فال ينعقد العقد بعد القبول إال إذا تحقق الشرط(يمكن أن يكون معلقا على شرط صريح أو ضمني    

  .ة إلى التعاقدالدعو x النهائي باإليجاالتفرقة بين  
  

  :)و هي على األقل طبيعة العقد و شروطه األساسية(الجوهرية للعقد   يتضمن العناصر: محدد .2

  )و إال آان دعوة للتعاقد (تحديد الثمن+ تعيين المبيع تعيينًا آافيًا :  البيع  

  .للجمهور/  موجهًا لشخص معين  يكون اإليجابيمكن أن :نطاق اإليجاب   

 

  

  دعوة للتعاقد الX اإليجاب
 

 .احل السابقة للعقد و الممهدة لهالتمييز بين اإليجاب و المر •

اإلعالن عن الرغبة في تعيين عامل هو دعوة ) / أدنى سعر/ أعلى (طلب تقديم العروض / طلب اإليجاب : دعوة إلى التعاقدأمثلة لل •

  ).التقدم للعمل هو اإليجاب(إلى التعاقد 
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  يجاباإلأحكام 
 

 :)القوة الملزمة لإليجاب (بخيار الرجوع باإليجا •

o اإليجاب غير ملزم لصاحبه قبل اقتران القبول به: القاعدة . 

o حدد الموجب، صراحًة أو ضمنًا،  إذا في حالة ما  القبول به و لو لم يقترنحتى اإليجاب ملزم لصاحبه: االستثناء

 . موعدًا للقبول

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  بيجامراحل اإل
 

  كــمـالح  ةــهايـالن  ةــبدايـال  ةــرحلالم

 غير ملزم لصاحبه  قائم و لكنهاإليجاب  قبل وصوله إلى علم الموجب ما إلى  بالتعبير عن اإليجامنذ   المرحلة األولى
  )يمكن العدول عنه(

منذ وصول اإليجاب إلى علم   المرحلة الثانية
  الموجب له

 له فيه بإلى ما قبل أن يبت الموج
 خالل الموعد )و رفضًاقبوًال أ(

  .المحدد صراحة أو ضمنًا

ال يكون اإليجاب ملزمًا حتى مع وصوله 
الى علم من وجه إليه إال إذا آان محددًا 
   .له موعدا للقبول، و إال ظل غير ملزم

منذ انتهاء الموعد المحدد لبت   المرحلة الثالثة
 الموجه بالموجب له في اإليجا

  له، 

 باإليجا برفض الموجب له أما 
  فيسقط،

   فينعقد العقدبقبوله أو 

اذا لم يصدر عن الموجب له قبول أو 
  .رفض سقط العقد

 
   من القانون المدني الكويتي)41 (المادة

  

 .، طالما لم يقترن به القبولإيجابهخيار الرجوع في لموجب ل .1

 ميعادًا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو موجب الو مع ذلك، إذا حدد .2

  . طوال هذا الميعاد، و سقط بفواتهطبيعة المعاملة، بقي اإليجاب قائمًا

 

   من القانون المدني الكويتي)40 (المادة
  

يصح أن يوجه اإليجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما آانت شخصية من يراد  .1
 في التعاقد، و ذلك مع مراعاة ما تقتضيه أساسيغير ذات اعتبار التعاقد معه 
 .ظروف الحال

  
و يعتبر ايجابًا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها، و ذلك مع  .2

 .بما تقتضيه التجارة من أوضاع اإلخاللعدم 
  

لتعامل بها، و آل وائم األسعار الجاري اأما النشر و اإلعالن و إرسال أو توزيع ق .3
بيان أخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو ألفراد معينين، فال يعتبر 

 .متضمنا ايجابًا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال
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  ًا؟ملزم باإليجامتي يكون 
  

 إذا اتصل بعلم الموجب له: األولىالحالة  .1

 :أو الرفضآان محددًا له ميعادًا للقبول    اذا: الثانيةالحالة .2

   فترة للرد تحديدالميعاد الصريح       

  )البيع تحت التجربة ( ظروف الحاليستخلص من  اد الضمني الميع

  : mail box theory: )بالمراسلة باإليجا ( طبيعة المعاملة            

Zweigert, Konrad, and Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law, trans. by Tony Weir, 3rd edn 
(Oxford: Clarendon Press, 1998), p. 358. 
 

  ؟ غير ملزمبمتي يكون اإليجا
  

  الحـكــم  الوصــف  الحالــة

  ب اإليجا في مجلس العقد من غير أن يتضمن ميعادًا للقبولبإذا صدر اإليجا  األولىالحالة 
  .إلى ما قبل وصوله إلى علم الموجب

للموجب خيار الرجوع في إيجابه إلى 
  .انفضاض المجلس

  . إلى علم من وجه إليهباإليجاإذا لم يصل . 1   الثانيةالحالة
، و لكن آان قد وصله في الوقت  إلى علم من وجه إليهبوصل اإليجاإذا . 2

  .ذاته أو قبله عدول عنه

  .للموجب خيار الرجوع في إيجابه

  

  

  بمصير اإليجا
  

 .إذا للموجب العدول عنه.  قانونيلإليجاب وجود فعلي فقط و ليس  قبل علم الموجب له •
 

  .، فيصبح صالحًا القتران القبول بهيبدأ الوجود القانوني لإليجاب   الموجب له بعلمبل اإليجابمجرد اتصا •
 

 :عن واحد من هذه االحتماالت باإليجا يخرج مصير ال •
  

 ).إذًا عندما يكون لإليجاب و جود فعلي فقط(هو سحبه قبل اتصاله بعلم الموجب له     العدول عنه .1
 

آان اذًا ال يتصور الرجوع إال إذا ( هو سحبه بعد اآتمال وجوده القانوني باتصاله بعلم الموجب له    الرجوع فيه .2

 ).  غير ملزم للموجب، و إال تقيد به و امتنع عليه سحبهاإليجاب
  

رض اإليجاب المعا/ لإليجاب حالة القبول غير المطابق : قد يكون الرفض ضمنيًا(من قبل الموجب له    رفضه/ قبوله  .3

 ).انفضاض المجلس دون قبول/ 
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الموعد المحدد  بمجرد انقضاء يسقط، فانه )ضمنًا/ صراحة (إذا حدد لإليجاب ميعادًا للقبول    سقوطه النقضاء مدته .4

 .دون قبول من الموجب له
  

 . مدني42م      بالنسبة للموجب أو الموجب لهفقد األهلية/ سقوطه بالموت  .5
  

  .ق عليهسقوطه لتخلف الشرط المعل .6
  

  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Offer (in French: offre)  إيجاب 

 Permanent offer (in  اإليجاب الدائم  
French: offer permanent) 

 Invitation to treat   التعاقدإلىالدعوة   
 In Latin: intuitu personae  االعتبار الشخصي  

اجتماع المتعاقدين في نفس المكان و الزمان بحيث يسمع أحدهما هو : مجلس العقد
  .آالم اآلخر مباشرة، حالة آونهما منصرفين إلى التعاقد ال يشغلهما شاغل

 

  

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 
otherwise specified. 
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3. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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  )أو أآثر ( ارادتينتطابق / توافق= العقد 
 

بل يتعين إلى جانب ال يكفي إلبرام العقد توافر إرادة التعاقد لدى الطرفين، آما ال يكفي إعالن هذه اإلرادة و التعبير عنها في مظهر خارجي، 

 (Offer)اإليجاب . أ  : ذلك تطابق إرادتي المتعاقدين باقتران آل من هذين العنصرين ببعضهما

    Acceptance)(القبول . ب                
  

  

  القبولتعريف 
 

لعقد إذا ما اتصل بعلم ، و يترتب عليه انعقاد ادون تعديلهو التعبير عن إرادة من وجه إليه اإليجاب بموافقته على ما وجه إليه آما هو، 

  .الموجب و اإليجاب مازال قائمًا

  

  القبولشروط 
 

  ):مطابقة تامة(مطابقة اإليجاب للقبول  .١

  الشروط غير الجوهرية / (les éléments essentiels du contrat)سواء في الشروط الجوهرية    

 متضمنًا إيجابًا بيعتبر رفضًا لإليجا) الخ/ بالتعديل / بالنقص / بالزيادة (القبول غير المطابق لإليجاب  

  ).ال ينعقد العقد إال إذا قبله الموجب األول(جديدًا 

  .بالمقترن يأجل يعتبر رفضًا لإليجا/ القبول المعلق على شرط    
  

  :صدور القبول و اإليجاب مازال قائمًا .٢

  . يجب أن يصدر القبول خالل مدة قيام اإليجاب، و إال اعتبر إيجابا جديدًا  

إال إذا آان موحهًا إلى الجمهور، حيث  (بيجب أن يصدر القبول من الشخص نفسه الذي وجه إليه اإليجا.  

 )يجوز أي يصدر من أي شخص من المخاطبين

  . مازال قائمًا، بل ينبغي أن يتصل بعلم الموجب قبل سقوط اإليجابب ال يكفي أن يصدر القبول و اإليجا  

  :صدر من الموجب في وقته المناسب في حالتين ال ينعقد العقد حتى و لو 

  .إذا لم يصل القبول إلى علم الموجب خالل الفترة التي يحددها الموجب لإلبقاء على إيجابه  . أ

إذا لم يصل القبول إلى علم الموجب خالل الفترة المعقولة التي يقتضيها الحال في حالة اإليجاب   . ب

    .بالمراسلة

  

  أحكام القبول
  

  

  كم قضائيح
  

 الضمư Ɨن وجه إليه اإلجياب ال يتحقق إال باơاذه Û موقفاً ال تدș țروف اƩال Ʈالً للشȬ يف داللة على ذلȬ القبـول وملـا          القبول"
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 صور القبول
  

o ال يوجد شكل معين للقبول، فيمكن أن يكونبآما هو الحال مع اإليجا ،: 

 قبوًال صريحًا  

 قبوًال ضمنيًا 
  

  )  السكوت المالبس(مدى اعتبار السكوت تعبيرًا عن القبول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o آٍت قولال ينسب لسا: "مجلة األحكام العدلية" (السكوت عدم، و العدم ال يدل على شيء: "القاعدة(" 
 

o ظروف و مالبسات معينة ) خالطته(السكوت قد يعتبر قبوًال إذا البسته : االستثناء 
  

o ينبغي التمييز بين السكوت المجرد : اذًاX المبين/ الدال ( السكوت المالبس.( 
  

o موقف المشرع الكويتي من السكوت المالبس: 
 

  حكم قضائي
  

"                          Û ال شكاً يف داللته على حقيقة املقصود منـهƩروف اș țموقف ال تد Ƀاذ أơاً أو يكون ضمنياً باƷأن التعبري عن اإلرادة كما يكون صر
أن تدعم داللته عليه Û فكلما كانت ȕبيعة املعاملة والȚروف الƔ واكبت إبرامها             وأن السكوت يعد قبوالً إذا البسته șروف ǹاصة من شأŒا           

  ".تقتضي من املوجǢ له أن يصرǳ برفȐ اإلجياب املوجه له إذا كان راغباً عنه فإن سكوته عن رفضه Ǯƹل داللة واضحة على رضائه به
  

ة الكويت          مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكم      مرآز نظم المعلومات،     ز في دول سم    ١٩٩٦ -١٩٩٢ة التميي د    ٣، الق ، ٥، قاعدة  ٣، مجل
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٢١٥ص 
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 ١".حاجة إلى بيان يعتبر قبوًالال ينسب لساآٍت قول، و لكن السكوت في معرض ال : "٤٤/١. م 

 إذا آان الشخص ال بطبيعته تقتضي التصريح برفض اإليجا/ إذا آانت ظروف التعاقد :  حالة الحاجة إلى بيان 

 )اذًا الرد مطلوب في حالة الرفض فقط (يرغب بالتعاقد 

 ة يستنتج معها القبولسكوته لفترة معقول+  بعلم الموجب له بإعمال المعيار يتطلب بالضرورة اتصال اإليجا 
 

 اإلفصاح بالرفض في حالة ما بوجود هذه الظروف يحتم على المخاطب باإليجا(من الظروف المالبسة للسكوت التي تجعله قبوال  

 ):إذا آان راغبًا عن التعاقد

 ظروف التعاقد 

 طبيعة التعاقد 

 العرف الجاري 
 

 ). المحتمل/ الغالب / استنادًا إلى الوضع المعتاد (يفترض معه المشرع القبول : السكوت المالبس معيار تحكمي 

 ):ذآرت عل سبيل المثال ال الحصر(شرع بالذآر ثالث حاالت يعتبر فيها السكوت قبوًال خص الم 

 (relations d’affaires antérieures) بتعامل سابق بين المتعاقدين باتصال اإليجا .١

  ض تسلم المشتري البضاعة و قائمة األسعار دون اعترا .٢

 l’offre est faite dans g’intrêt exclusive de son) لمنفعة الموجب له بتمحض اإليجا .٣

destinataire). 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )Liberté de l’acceptation(خيار القبول 
  

                                                 
  . باصدار القانون المدني١٩٨٠ لسنة ٦٧مرسوم بقانون رقم  بتعديل بعض أحكام ال١٩٩٦ لسنة ١٥ آما عدلت بموجب القانون رقم  ١

 

   من القانون المدني الكويتي)٤٤ (المادة
  

 .السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبوًال .١
 

تعاقدين، و و يعتبر السكوت قبوًال، بوجه خاص، إذا آان هناك تعامل سابق بين الم .٢
و .  بهذا التعامل، أو إذا آان اإليجاب لمحض منفعة الموجب لهباتصل اإليجا

آذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة و قائمة الثمن، قبوًال لما ورد في 
 .هذه القائمة من شروط
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o  اذًا هو بالخيار بين قبوله و رفضه:  القبول خيار للموجب    القاعدة. 
 

o   فليس له خيار رفض التعاقد إال استنادًا إلى أسباب ) بأي استحث اإليجا(هو الذي دعا إلى التعاقد   إذا آان الموجب له االستثناء

  .مشروعة تبرر الرفض

 االخالل بالثقة المشروعة:    مبرر االستثناء 

  النشر عن السلع مع بيان األسعار  : تظهر األمثلة عادًة من حاالت الدعوة إلى التعاقد 

  حاجتهم إلى عمالإعالن أرباب األعمال عن

  المطاعم للعمالء/  استقبال الفنادق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  سقوط القبول

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   من القانون المدني الكويتي)٤٥ (المادة
  

 .وله بعلم الموجبيسفط القبول اذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قب
  

 
   من القانون المدني الكويتي)٤٣ (المادة

  

 .للموجب له خيار القبول .١
 . العقد أن يكون القبول مطابقًا لإليجابو يلزم النعقاد .٢
و إذا جاء الرد على اإليجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة  .٣

 .أخرىـ اعتبر رفضًا له متضمنًا إيجابا جديدًا
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  ٢من ملفات القضاء الكويتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  *)Glossary(مسرد 
NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Offer (in French: offre)  إيجاب 

 Acceptance  قبول  

 Offerer  الموجب  

   Offeree   لهالموجب  

 Exclusive interest  محض مصلحة  

 Circumstantial silence (or)  السكوت المالبس   
acceptance by silence (In 
French: silence 
circonstancié) 

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 
otherwise specified. 

                                                 
رة من     ، ٢٨/١١/١٩٩٤، جلسة ١٩٩٤ / ٢٦طعن تجاري رقم    ٢ انون للفت ى  ١/٦/١٩٩٤مجلة القضاء و الق و   ٣١/١٢/١٩٩٤ ال سنة  ١٩٩٩، عدد يولي ، الجزء  ٢٢، ال

  .٤٨٦ -٤٨٤، ص الثاني
  

  
 قامت الشرآة يتخفيض   ١٩٨٦ دينار، و في عام      ٤٥٠ التحق شخص بالعمل لدي شرآة لقاء أجر شهري قدره           ١٩٨٠في عام   

زو   .  شهرا ٥٣و قد استمر في العمل و استالم الراتب بصورة شهرية بعد هذا التخفيض لمدة               .  دينار ٣٧٥راتبه الى    د  الغ و بع
ا                    ١٩٩١العراقى الذي انتهى عام      ة، بم ه المالي ا بحقوق ،  رفضت الشرآة اعادته الى العمل، فقام برفع دعوًى عليها مطالبًا اياه

ات األجر المخفض  ك فروق ي ذل هريًا ٧٥(ف ار ش ى )دين شرآة عل ين ال ه و ب اق بين دم حصول اتف ى ع واه ال ي دع ستندًأ ف ، م
  :  اآلتيو قد آان موقف القضاء بدرجاته متباينًا على النحو. تخفيض أجره

  

  :محكمة أول درجة 
  ثمة اتفاق بين العامل و الشرآة على تخفيض األجر، مما يعني عدم استحقاق العامل لفروقات األجر المخفض

ين                       اك تعامل سابق ب ان هن ك اذا آ وًال، و ذل سكوت قب رادة ضمنيًا بحيث يكون ال القانون المدني يجيز أن يكون التعبير عن ال
  .بهذا التعامل) أي عرض الشرآة تخفيض األجر(يجاب النتعاقدين و اتصل اال

  
  :محكمة االستئناف 

 .ليس ثمة اتفاق بين العامل و الشرآة على تخفيض األجر لخلو أوراق الدعوى مما يدل على ذلك .١
ي العمل                         .٢ تمراره ف يلزم للقول برضاء العامل بتخفيض أجره أن يصدر منه رضاء صريح ، و ال يكفي مجرد سكوته و اس

ق                                  ما دا  وًال اال اذا تمخض عن تحقي ر قب سكوت ال يعتب يض، ألن ال ذا التخف ه به ى قبول دل عل ا ي ي األوراق م د ف م ال يوج
 .حقوق و مزايا أآثر و ليس العكس

  
  :محكمة التمييز 

  نصوص القانون المدني تجيز التعبير الضمني عن االرادة بواسطة اتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكًا في داللته .١
 : العامل الضمنية على تخفيض األجر متوافرة و هي تتمثل فيموافقة .٢

a.  استمراره في العمل  
b.  شهرا٥٣ استالمه لمرتبه بصورة شهرية بعد هذا التخفيض لمدة . 
c. خلو األوراق مما يشير الى اعتراضه على تخفيض أجره.  

  االتفاق بينهما على التخفيضوهذه الموافقة الضمنية تشكل قبوًال من طرفه يلتقي مع ايجاب الشرآة و ينعقد به
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  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )١٩٩٨مؤسسة دار الكتب، : الكويت (٢، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .١
  ).١٩٨٢الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ء األول، الجزالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .٢
، دار النهضة العربية: القاهرة (٣ العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: ١،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .٣

١٩٨١.(  
 ).١٩٨٤، .ن. د: القاهرة (و مقارنة بالفقه االسالميدراسة معمقة : نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .٤

  

 :اإلنجليزية باللغة •

١.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, ٢nd edn (Oxford: Clarendon Press, ١٩٩٢). 
٢.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, ١٩٩١). 
٣.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, ١٩٩٨). 
٥. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to ١ July ١٩٩٤ ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, ١٩٩٥). 
٦. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, ٣rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

١٩٧٩). 
٧. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, ١٩٩٠). 

 

 :الفرنسية باللغة •

١. Christian Larromet, Droit Civil, ٣rd edn (Paris: Economica, ١٩٩٦). 
٢. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, ٧th edn (Paris: 

Dalloz, ١٩٩٩). 
٣. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  ١٠th 

edn (Paris: Montchrestien, ١٩٩١). 
٤. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, ١١th edn, ٣ vols 

(Paris: Éditions Cujas, ٢٠٠١). 
  

 



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # 7                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, 2004-5                                                                                                    Kuwait University 

 

 The Kuwaiti Civil Code on the Internet: <http://www.mandoubco.com/radio.asp> (Arabic version)  

 1

 
 
 
 
 

LECTURE HANDOUT # 7 
  

  ولــاب بالقبــاط اإليجــارتب
  
  
  
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 
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  المحتويات
  

  2.................................................................................................................) في مجلس العقدالتعاقد(التعاقد بين حاضرين 

  3...................................................................................................................................................التعاقد بين غائبين

  4.............................................................................................................نماذج لوائح/ التعاقد مع اإلحالة إلى نماذج عقود 
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  Reference Materials(.......................................................................................................................6(ببليوجرافيا 

  
  
  
  
  
  

© Mashael A. Alhajeri, 2004 



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # 7                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, 2004-5                                                                                                    Kuwait University 

 

 The Kuwaiti Civil Code on the Internet: <http://www.mandoubco.com/radio.asp> (Arabic version)  

 2

  
 

  

  )التعاقد في مجلس العقد(التعاقد بين حاضرين : أوًال
  
  

 مجلس العقد •
  

o  هو انعقاد العقد بين حاضرين و ليس غائبين، بان يجتمع المتعاقدان في نفس المكان و الزمان، بحيث يوجد بينهما اتصال مباشر 
 التعاقد ال إلىل منهما آالم اآلخر في ذات اللحظة التي يصدر بها التعبير عن اإلرادة، و هما منصرفين آ) يقرأ؟(يسمح بأن يسمع 

 .يشغلهما عنه شاغل
  

o منح المتعاقدين فترة من الوقت للتدبر : الهدف من فكرة مجلس العقد. 
  
 

 أنواع مجلس العقد •
  

o في مكان واحدمجلس العقد هو حضور المتعاقدين ماديًا : مجلس العقد الحقيقي.  
o يسمع آل من المتعاقدين آالم اآلخر في ذات اللحظة التي يصدر بها التعبير عن اإلرادة و لكنهما غير : مجلس العقد الحكمي

  . حاضرين في مكان واحد
  
 

 مراحل مجلس العقد •
  

o بصدور اإليجاب يبدأ: بداية مجلس العقد.  
o ن منصرفين إلى التعاقد ال يشغلهما عنه شاغليمتعاقد الم قائمًا ما دا المجلس يظل: استمرارية مجلس العقد. 
o مجلس العقدانتهاء : 

    Ɗ   .ب Ǌالرد من الموجب ل)ŹǙبوƿ/Źرفضا(  
    بانفضاƯ المجلƩ. ب

  
 

  انعقاد مجلس العقدشروط •
  

  .وجود المتعاقدين في مجلس العقد) 1(
  . ال يشغلهما عنه شاغل آخر،أن يكون المتعاقدين منصرفين إلى إبرام العقد الذي ينويان إبرامه) 2(

 
 
 

  م مجلس العقد في القانون الكويتيالمبادئ التي تحك •
  

، و ذلك ما لم يقترن بميعاد )يجوز الرجوع فيه(يظل اإليجاب قائمًا طوال مدة المجلس، و لكنه غير ملزم  :خيار الرجوعاألخذ ب .1
 . و تدبر فترة تأملتفهم حاجة المتعاقدين الى: السبب .للقبول

 :)و األخذ بفكرة لزوم العقد ( خيار المجلسرفض .2
a. يكن مجلس العقد قد انفض بعديجوز ألي من المتعاقدين الرجوع في تعاقده طالما لم : معنى فكرة خيار المجلس. 
b. موقف المشرع الكويتي: 

  .)أي رفض فكرة خيار المجلس (برم العقد فليس ألي من المتعاقدين الرجوع فيهأمتي : األصل العام .1
   ). يجوز الرجوع فيهوعندها يكون العقد غير الزم، (جرى العرف على غير ذلك / إذا نص القانون : ثناءاالست .2
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   من القانون المدني الكويتي)74 (المادة

 ما لم يظهر عنه، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول العقد، وقت إبرام العربون،دفع 

 .بخالفهالعرف يقضي  أو آان ذلك،أنهما قصدا غير 

 مكان انعقاد العقد/زمان •
  

  ). في حالة التعاقد بين غائبينأخرىمع تفصيالت (مكان مجلس العقد /هو زمان
  
  

  ينغائبالتعاقد بين : ثانيًا
  

 التعاقد بين غائبين •
اذًا يعتبر التعاقد قد تم بين ( .في مكان و اآلخر في مكاٍن ثاٍن شخصين ال يجمعهما مجلس عقد واحد، بل يكون أحدهما بينالذي يتم تعاقد ال هو 

  .) مضت فترة زمنية بين صدور التعبير عن اإلرادة من الموجب و وصول هذا التعبير إلى علم من وجه إليهإذاغائبين 
  
 

 :ائبينابرز صور التعاقد بين غ •

 :التعاƿد بالمراسلة .1
o صور التعاقد بالمراسلة. 
o يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان و المكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم : " مدني آويتي49. م

 ". ذلك أو يقضي القانون أو العرف بخالفهغيريتفق على 
o مدني آويتي48. م ( التعاقد بالمراسلةأحكام (: 

 الفترة التي تقتضيها ظروف الحال/  قائما طوال الفترة التي يحددها الموجب بيبقى اإليجا: قيام اإليجاب .1
  الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحالإلى لم يصل القبول إذا بيسقط اإليجا: سقوط اإليجاب .2

 .)مدة وصول القبول للموجب+ القبول مدة صدور + مدة وصول اإليجاب للموجب له = الفترة المعقولة (
  
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

 
   من القانون المدني الكويتي)48 (المادة

  

إذا حصل اإليجاب بالمراسلة ، بقي قائمًا ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن  .1
لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم باإلبقاء على اإليجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها 

 .داء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجبظروف الحال لوصوله للموجب له وإب
  

ويسقط اإليجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها  .2
  .ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب
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   من القانون المدني الكويتي)49 (المادة
  

 الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في
  .، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخالفه

 :)Ɗو الǚسلكǑ( بƱريƾ الهاتƻالتعاƿد  .2
o إلىيسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة : " مدني آويتي50. م 

 ". مكان حصولهإلىراسلة بالنسبة و يسري عليه حكم التعاقد بالم. إبرامهتمامه و زمان 
o  أو الالسلكي(أحكام التعاقد بطريق الهاتف:( 

  يسري حكم التعاقد بين حاضرين :زمان انعقاد العقد .1
 .يسري حكم التعاقد بين غائبين: مكان انعقاد العقد .2

  

  نماذج لوائح / عقودالتعاقد مع اإلحالة إلى نماذج : ثالثًا
 

 )contrat type/model contracts/  contracts standard form (العقد األنموذج •
  
 بقصد التعاقد في المجاالت التي )اتحادات البنوك/ غرف تجارية / نقابات مهنية ( العقود التي تضعها المنظمات الجماعية هينماذج العقود  

 .تعنى بها، حيث تعمد إلى وضع تنظيم مفصل للقواعد و األحكام التي تنظم تلك العقود
 

 )eglement typeR( حة األنموذجالالئ •
  

o  تيسير تعاقد إلى، تقصد )شخص اعتباري عام( قد وضعت من قبل الدولة أو إحدى هيئاتها و األحكام التي تنظم تعاقدًا معينًاالقواعد 
 .بشأن نشتط معين من األنشطة التي نضطلع بهااألفراد معها 

 
o تبرم في  التيجرد جماع لشروط وضعت مسبقأ للتتبع في االتفاقات المشابهةهذه النماذج ليست عقودًا بالمعني الدقيق، و لكنها م 

 ).formule-typeإذا هي مجرد صيغة نموذجية للعقد (تاريخ الحق 
  

 :الالئحة األنموذج /  األنموذجأحكام العقد •
  

o الى قواعد تلك النماذج هو تعاقد صحيح و ملزم لطرفيه اإلحالةالتعاقد مع : القاعدة  
o توافر شرطانإذاتستبعد تلك األحكام و ال تطبق : ءاالستثنا : 

  لم تتح له فرصة العلم بها بانه +إليهاباألحكام المحال اثبت أحد األطراف عدم علمه اذا  .1
 )إذا آانت ثانوية بقي العقد صحيحًا(و آانت تلك األحكام جوهرية  .2
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 :للمزيدÜ انƲر •

1.  Üǅحمد الملحƊ"المجحفة فيها Ʊالعقود و وسائل مواجهة الشرو Ɯنماذ" Ü مجلةƾالحقوƩمار ÜǑانƛول و الǕالعدد ا Ü/ يونيو
1992. 

2. John J A Burke, ‘Reinventing Contract’, Murdoch University Electronic Journal of Law, online:  
<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n2/burke102.txt> (accessed: 29/10/04). 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ن القانون المدني الكويتي م)51 (المادة

إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو الئحة  .1

نموذجية ، سرت هذه األحكام ، ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول االتفاق 

 . بينهما لم يكن يعلم بهذه األحكام ، لم تتح له الفرصة في أن يعلم بها 

نموذج أو الالئحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها وإذا آانت أحكام العقد ال .2

فإن آانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخالف في شأنها ، . أساسية ، بطل العقد 

  . وفقًا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة

  التعاقد مع تأجيل االتفاق على أمور ثانوية: ًارابع
  
  

   من القانون المدني الكويتي)52 (المادة

 ثانوية، وعلقا أمورًا العقد،إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في  .1

 ما لم يظهر أن العقد،ك ال يمنع من انعقاد  فإن ذلمستقبًال،على أمل اتفاقهما عليها 

 .ذلكإرادتهما المشترآة قد انصرفت إلى غير 

 تولى الثانوية،وإذا لم يصل المتعاقدان إلى االتفاق في شأن ما علقاه من األمور  .2

القاضي حسم الخالف في شأنها وفقًا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات 

  . العدالة
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  * )Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 ƜنموذǕالعقد ا  model contract / standard 

form contract (in French: 
contrat-type) 

 in French: Reglement-type   اǕنموذƜالǚئحة  

 Ʈ  in French: formule-typeيƺة نموذجية للعقد  
 

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 
otherwise specified. 

 

  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 :عربيةباللغة ال •
 ).1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
 .)2004المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، : بيروت (أالن بينابنت، القانون المدني، ترجمة منصور القاضي .2
 المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت(، ترجمة منصور القاضي نون المدنيالمطول في القاجاك غستان و آخرين،  .3
الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .4

1982(. 
دار النهضة : القاهرة (3 العقد، ط : األول المجلدنظرية االلتزام،: 1،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .5

  ).1981، العربية
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .6

  

 :باللغة اإلنجليزية •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
1. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
2. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
3. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 
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 :باللغة الفرنسية •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # ē  

  
  (Agency in Contracting)النيابة Ǐƺ التعاقد 

  
  
  

  مشاعـل عبد العزيـز الهاجـري. د
kw.edu.kuniv.law@mashael  
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 المتعاقد اƢǑرالنـائب لـاألصي

 النيـابـة

   مرحǂة ابـرام العقــد

  مرحǂة تنƻيـذ العقــد
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  تعريƹ النيابة

o     ƭƤرادة شƍ النائب(حلول (     رƤƈ ƭƤرادة شƍ محل)يلƮǕة      )  اùالقانوني ƘرفاƮمباشرة الت Ǒف   Ǌسابùو لح
 . بحيƚ تنƮرƛƈ ƻار التƮرƻ القانونƍ ǑلǏ اƮǕيل

  

  

  دواǏƳ الحاجة الǍ النيابة

  Ʈرƻ القانونǑعدǅ اǙلماǅ بمقتضياƘ الت •

   ƍدارة اǕعمال المالية و التجارية •
  ƍدارة اعمال اǕشƤاƭ اǙعتبارية •

  المنشƋة/ ƍفƩǚ المƌسسة  •

  ǅ بƋنفسهǅحماية اǕشƤاƭ الذين Ǚ يتمكنون من رعاية مƮالحه •
  

  مƪروƳية النيابة

  ƍباحة النيابة   اƮǕل   •
  )حلƻ اليمين(Ʊبيعة التƮرƻ / اǕعمال الشƮƤية : منƴ النيابة    ƇاǙستƛنا •

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  من القانون المدني الكويتي) ٥٦ (المادة

č . Ǒف Ü يلƮǕا ƭƤبش Ǚ Ü النائب ƭƤتكون العبرة بش Ü النيابة ƾريƱد بƿالتعا Ǒف
 . اعتبار عيوب الرضاƊ Ü Ƈو ƛƊر العلƊ ǅو الجهل ببعƯ الƲروƻ الƤاƮة

Ď . محددة Ƙلتعليما Źالنائب وفقا ƻرƮوت Ü ƾاتفا Ǐة النيابة بمقتضƋذا نشƍ Ü ǁذل ƴوم
ǋتلقا ǁن يتمسƊ Ü Ǌحدود تنفيذ تعليمات Ǒف Ü يرƤǕيكون لهذا ا Ǚ ǊنƎف Ü يلƮǕا من ا

ويجب عندئذ . بجهل نائبƊ ǊموراƊ Źن يعلمها ǋو Ɗ Üو كان مفروضاŹ فيƊ Ǌن يعلمها 
  . اǙعتداد بما شاب رضاƇ اƮǕيل من عيوب
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  )بالنƨبة ƋلǍ مصدرǉا(أنواƱ النيابة 

  .عقد بين النائب و اƮǕيل):  conventionمƮدرǋا اǙتفاƾ (نيابة اتفاƿية Ɗو ارادية  •
 ..يحدد سلƱتǊ/ يعين النائب / يقرر النيابة : ينƲمها القانون):   la loiمƮدرǋا القانون (ية نيابة ƿانون •

  .القاضǑ يعين النائب فقle juge   :(ƱمƮدرǋا القاضǑ (نيابة ƿضائية  •
  
  

  ƪروط النيابة

č. رادة النائب محƍ العقدلحلول ǅبراƍ Ǒيل فƮǕرادة اƍ .  
Ď. Ǌيل و لحسابƮǕا ǅد النائب باسƿن يتعاƊ.  
ď. يتجاوز النائب حدود النيابة ǙƊ. 

  
  ): مدنǏ كويتĐđǏ. م( ƋرادƔ األصيل Ƌ Ǐƺبرام العقد لحǂول ƋرادƔ النائب مح: الƪرط األول

اǗرادة موضوع اǙعتبار ƍ Ǒǋرادة النائبÜ فالنائب يعبر عن ƍرادتǋ Ǌو Ǚ عن ƍرادة اƮǕيل Ü و لكن ƛƈار التƮرƻ                    :  القاعدة •
  .تنتقل ƍلǏ اƮǕيل

o النتائƝ :Ǒيل فƮǕا Ǚ رادة النائبƎيعتد ب: 

  سوƇ النية/ حسن النية  
  ǅر العلƛƊ / ةƮاƤال ƻروƲال Ưعيوب السلعة(الجهل ببع(  
  سǚمة اǗرادة من العيوب  

   عيوب الرضا
  : اǋǙلية

a. يةƿتفاǙالنيابة ا : Źبكون النائب مميزا Ǒالعقد بل يكتف ǅلية ابراǋǕ Źكون النائب حائزا Ʊيشتر Ǚ.  
b. العقد : يابة القانونيةالن ǅبراǙ لية كاملةǋǕ Źكون النائب حائزا Ʊيشتر) ŹراƮاƿ Źيل غالباƮǙلية/ لكون اǋǙا ǅعدي. (  

 

• ƅناƙتƨǗيل بالنسبة            : اƮǕرادة اƎعتداد بǙالحدود يجب ا ǉذǋ Ǒفف ÜيلƮǕمن ا Ćمحددة ĆƘالنائب تعليما Ǐذا تلقƍ يةƿتفاǙالنيابة ا Ǒف
  .علǅ بƲروƻ معينةال+ ƍلǏ عيوب الرضا 

 :التمييز بين •

o  النائب ƻرƮبيعة التƱ   : Ǒانونƿ /لوبةƱلية مǋǙا. 

o  بمجرد نقل ارادة المرسل الرسول ƻمكل  .ƻرƮبيعة التƱ : ǐلوبة/ مادƱلية غير مǋǙا.  
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Ǐانƙرط الƪو : الǉ ǈمƨبا Ǘ صيلǗم اƨم(ان يبرم النائب العقد با .Đē Ǐكويت Ǐمجرد ت– مدن Ǐǉ و  Ɣمادǂل ƼطبيĎē/č:(  

  

  .  ضرورة ان يƮرƟ النائب للمتعاƿد معǊ كونǊ يبرǅ العقد لحساب شƤƈ ƭƤرÜ و لو لǅ يذكر اسمǊالقاعدة    •
  

•   ƇناƛستǙا                    Źستعاراùم Źماùاس ǅدƤاست ƚبحي ÜرƤƈ ƭƤالعقد لحساب ش ǅيبر Ǌبكون Ǌد معƿالنائب للمتعا ƟرƮي ǅلو ل  
)prêt-nom(ال ƻرƮار العقد تنƛƈ فان ÜǊد معƿاذا كان المتعا Ǚا ÜيلƮǙا Ǚ النائب Ǐ:  

 

          Źعياƿفة النائب واƮب ǅيعل 

 المفروƯ فيǊ ان يعلǅ بƮفة النائب            

  سواƇ لديǊ ان يتعاƿد مƴ النائب Ɗو اƮǙيل        
  

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  من القانون المدني الكويتي) ٥٨(المادة 

برام العقد ، أنه يتعاقد باسم األصيل ، فإن المتعاقد معه إذا لم يظهر النائب ، وقت إ

ال يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين األصيل ، إال إذا كان يعلم ، أو كان مفروضاً 

فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد 

 .حاصالً مع النائب أو األصيل

 
  من القانون المدني الكويتي) ٣٨(ادة الم

 . إذا اختلف التعبير عن اإلرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد. ١

ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن اإلرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة . ٢

 ، من غير أن قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة اإلرادة

  . يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة
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Ƙالƙرط الƪدم ت: الƳو ǈا التزام النائب حدود نيابتǉم(جاوز .đČǏكويت Ǐمدن  :(  
  

•       ƼاƻتǗا اǉطة النائب يحددǂƨ اقية (حدودƻمـن         ). نيابة قانونية (القانون  ) / نيابة ات Ɩبـƙالنائب الت Ʋالمتعاقد م ǍǂƳ و
  .كما أن حƨن النية يƻترƭ معǈ أن يبين النائب بنƨ ǈƨƻند نيابتǈ و حدودǉا. النيابة و حدودǉا

  
 

  .وردƘ فǑ سند النيابة عنها فǑ اعǚن النيابةاƤتƻǚ حدود سلƱة النائب كما  •
 

  :ƙƆار تجاوز النائب لحدود النيابة •
Č. Ǉاذ العقد باقرارƻن : 

o              يلƮǙا Ǐار العقد الƛƈ ƻرƮتن ǚف Üكنائب ǊفتƮ ن يفقد النائبƊ لƮǕا)Ǌد معƿالمتعا ǅعل  ǁذل Ǒف ǐيستو /   ǉاوزùبتج Ǌùجهل
ئب المجاوزة لحدود النيابة فان ƛƈار العقد تنƮرƻ الǑ اƮǙيل مùن وÜ              Ƙùƿ ولكن اذا اƿر اƮǙيل تƮرفاƘ النا      )لحدود النيابة 

 ùǋو  بشرƱ كون اƮǙيل ŹǚǋƊ لذلÜ ǁ اذاǐƊ (Ź بƛƋر رجعǑ(ابراǅ التƮرƻ بين النائب و المتعاƿد معÜǊ و ليƩ من وƘƿ اƿǙرار  
ƻوƿعقد مو. 

 

č. قرارǗدم اƳ ندƳ ƭالتعوي Ǐƺ Ƽاذ العقد و الحƻدم نƳ: 

o    راƿا ǅحالة عد Ǒفة النيابة او                 فƮ ذƤمن ات Ǐر الرجوع علƤǓد اƿالنائب المجاوز لحدود النيابة يكون للمتعا ƻرƮيل لتƮǙر ا
من تجاوزǋا بƺير عذر مقبولÜ بالتعويƯ عن الضررÜ بشرƊ Ʊن يكون حسن النيةǐƊ Ü اǙ يكون عالمùاŹ بانتهùاƇ النيابùة Ɗو                       

 .ما يبذلǊ الشƭƤ العادǐلǅ يكن بمقدورƊ ǉن يعلǅ لو بذل من الجهد + بتجاوزǋا 

Ď. ƅناƙتƨاذ العقد اƻن: 

o                Ǌالنائب بالتجاوز لحدود نيابت Ǌيبرم ǐنفاذ العقد الذ ǅبعد Ǒالقاض ƾالساب ǅمن الحك Ƈناƛاست /       Ǌùفة النيابة دون وجƮ ذƤممن ات
 :حÜƾ اجاز المشرع نفاذ ǋذا العقد فǑ حƾ اƮǙيل فǑ حالتين

 
i. ǅ .ĒČ Ǒد م     :  مدنƿن يكون النائب و المتعاƊ    النية Ǒحسن Ǌالنيابة     (ع Ƈيعلمان بانتها Ǚ +     ماǋدورùن بمقùيك ǅل

ǐالعاد ƭƤالحال من الش ƻروƲ Ǌتقتضي ǐالذ ƭالحر Ǚالنيابة لو انهما بذ Ƈبانتها ǅالعل.( 

  
ii. ǅ .ēČĐ/ĎǑالحالة و لو تجاوز النائب حدود النيابة بعذر مقبول:  مدن ǉذǋ ƾبƱن تنƊ يمكن . 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  من القانون المدني الكويتي) ٦١(المادة 

č.  حدود ǊبرامƎو كان تجاوز بƊ Ü Ǌير نيابة عنƺب Źر عقداƤƈ عن ƭƤش ǅبرƊ ذاƍ
 Źوفقا ǉرارƿƍ لƮذا حƍ Ǚƍ Ü يلƮǕا Ǐلƍ ƻرƮتن Ǚ ذا العقدǋ ارƛƈ نƎف ÜǊنيابت

 . للقانون

Ď. ƴن يرجƊ رƤǓد اƿكان للمتعا Ü ƻرƮرار التƿƍ لƮيح ǅذا لƎفة فƮ ذƤمن ات Ǐعل 
 Ü Ǌل ǅعن الضرر الناج Ưبالتعوي Ü ير عذر مقبولƺب Ü اǋو تجاوز حدودƊ النيابة
ǁذل ǅن يعلƊ Ǌفي Źو كان مفروضاƊ اǋو بتجاوز حدودƊ النيابة Ƈبانتفا ǅيكن يعل ǅما ل .  

  حكم قضائي
  

أن كان األصل هو قيام املتعاقد نفسه بالتعبري عن إرادته يف إبرام التصرف إال أنه جيوز أن يتم ذلȬ بطريق النيابة بأن يقوم شȌǺ نيابة عن األصيل بإبرام التـصرف                              "
   ǬيƜ سابهƩري وǹروف ومن صور اإلنابة الـضمنية الـشائعة حالـة                          باسم األȚاً كما قد يكون ضمنياً من الƷوقد يكون التعبري عن اإلنابة صر Û ثاره إليهǓ تنصرف 

ت يستلȂمها القيام   مستǺدمي اǂالت التجارية بالنسبة ألصحاŏا فالعامل يف املتجر إمنا يعمل ويتعامل باسم وƩساب رب العمل الذɃ يلتȂم مبا جيريه العامل من تصرفا                     
  ".بعمله باعتباره نائباً عنه فهو ليȄ إال ƭرد أداه إلƢام التصرف Ʃساب رب العمل

  
    Ûم املعلوماتȚن Ȃيف دولة الكويت           مرك Ȃكمة التمييƮ اőأقر Ɣموعة القواعد القانونية الƭČĔĔč- ČĔĔđ   القسم ÛĎ   لدƭ ÛĎ   قاعدة ÛĎĒ   ȋ ÛččĒ) وزارة : الكويت
 ÛالعدلčċċČ .([CD]. 
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  ƙƆار النيابة

تواƺر ƪروطǊا يعتبر معǈ بƉن التصرƹ قد تم بين األصيل و المتعاقد معÛǈ مƢ Ʋروج النائب من مرحǂة                  +  النيابة   قيام •
  .تنƻيذ العقد

  :التنưيم القانونƙǑ Ǐار النيابة •
o ة بينƿǚيل العƮǕمها سند النيابة النائب و اƲين  

o ة بينƿǚد  العƿواعد المسئولية التق النائب و المتعاƿ مهاƲيرية تنƮ  
  :أطراƹ النيابة •
č. األصيل: 

 . مباشرة النائب للتƮرƻ باسǅ اƮǕيل و لحسابǊ ترتب انƮراƛƈ ƻار التƮرƻ الǏ اƮǙيل •

•  ƾيل مباشرة /  تنتقل الحقوƮǕذمة ا Ǐال ƻرƮذا التǋ الناشئة عن ƘلتزاماǙو ) دون مرور بذمة النائب(اǋ يلƮǕفا Ü
 .المدين/ الدائن 

• Ǚا Ǐار العقد الƛƈ ƻراƮالنائبان Ǚ يلƮǕا ƭƤش Ǒزمة فǚلية الǋǕتوافر ا Ǒيل تعنƮ. 

  
  
  
  
  
  

Ď. النائب: 

Ǚ يكتسب (اذا Ɗبرǅ النائب العقد باسǅ الƮǖيل و لحسابǊ مƴ الƺير يكون ƿد ادǎ دورÜǉ فǚ يكون ƱرفاŹ فǑ العƿǚة العقدية  •
 Źاƿحقو /Ƙية التزاماƊ Ǌتترتب علي Ǚ.( 

  
  

Ď. النائب Ʋير المتعاقد مƸال:  
ليسƘ عليƊ Ǌسة التزاماƘ / اذاŹ ليƩ لƊ Ǌية حقوƿ ƾبل النائب (Ƌ عƿǚة ƿانونية بينǊ و بين اƮǕيلÜ و ليƩ النائب تنش •

 )للنائب

و ليƩ (فǑ حالة وƿوع ƋƱƤ من النائبÜ فليƩ للƺير المتعاƿد معǊ الرجوع عليǊ اǙ وفقا لقواعد المسئولية التقƮيرية  •
 ).العقدية

  
  
  
  
  
  
  

 
  من القانون المدني الكويتي) ٥٧(المادة 

ǅ اƮǕيل Ü فƎن كل ما يترتب علǋ Ǐذا ƍذا ابرǅ النائب Ü فǑ حدود نيابتÜ Ǌ عقداŹ باس

  . العقد من ƛƈار ينƮرƻ مباشرة ƍلǏ اƮǕيل 
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 )ǈƨƻ)même-Contrat avec soi تعاقد الƫƢƪ مƲ ن

 :يمكن أن يتعاقد الƫƢƪ مƲ نǏƺ ǈƨƻ حالتين •

Ď.  ǉنائبا عن غير ƭƤالش Ƙاذا كان ذا +Ǌعن نفس ǚيƮƊ.  
ď. العقد ǑرفƱ نائبا عن ƭƤالش Ƙال. اذا كان ذاƛم: 

č.  Ǌل ǁمل ƴبي Ǒف ƭƤكون النائب ينوب عن ش   +Ɛالش Ƈشرا Ǒر فƤƈ ƭƤينوب عن ش. 

• Ǐالكويت Ʊرƪالم ƹموق : 

o  القاعدة    Ʃالنف ƴد مƿالتعا ǅو تحريǋ Ǒالقانون الكويت Ǒل فƮǙا )ǅ .ĒĎǑمدن  .( 

o  ƇناƛستǙاƩالنف ƴد مƿيجوز فيها التعا Ǒالت ƘǙالحا Ưبع ǁناǋ  : 

i. يلƮǙمن ا ƾذن السابǙا 

ii. يلƮǙمن ا ƾحǚرار الƿǙا  

iii.  القانون ƭن 

iv. ǐالتجار ƻالعر  
 :  جǊة األصيلحكم تصرƹ النائب المتعاقد مƲ نǏƺ ǈƨƻ موا •

o  نفاذ    القاعدة ǅيلعدƮǕمواجهة ا Ǒالنائب ف ƻرƮت . 

o  ƇناƛستǙاǉرارƿا Ǚ Ǌابرام ǅينفذ من يو ƻرƮذا التǋ النائب فان ƻرƮيل تƮǙر اƿƊ اذا  . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ǉغير Ǎال ǈد النائب بنيابتǊجواز أن يع ǌمد  

 .vicarius non habet vicarium)( عدǅ جواز  ان ينيب النائب نائباŹ عنǊ    القاعدة  •

•  ƇناƛستǙالقانون ا ƭن   /ƾتفاǙا. 
  

  

  

  

 
  من القانون المدني الكويتي) ٦٢(المادة 

 ǎجرƊ ولو Ü Ǌمن ينوب عن ǅباس Ǌنفس ƴد مƿن يتعاƊ Ü ƭاƤ ذنƍ بدون Ü يجوز للنائب Ǚ
ǊرفƮكان ت Ü ǁذل Ǌل منƮذا حƎف Ü ǉر غيرƤƈ ƭƤد لحساب شƿذا التعاǋ Ǒغير نافذ ف 

مواجهة اƮǕيل Ü ما لǅ يحƮل ƿƍرارÜ ǉ وذلǁ كلǊ ما لǅ يقƯ القانون Ɗو عرƻ التجارة 
ǊالفƤبما ي.  
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  انتǊاƅ النيابة

 .انتهاƇ النيابة يرتب فقدان النائب لسلƱتǊ فǑ التعاƿد عن اƮǕيل •

 .يلتزǅ النائب بعد انتهاƇ نيابتǊ برد كل ما تسلمǊ من اƮǕيل بشƋن النيابة •

  

  

  
  

  

  

  )*Glossary(مƨرد 

  
NOTES  ARABIC TERM  ENGLISH TERM 

 Agency (représentaion)  نيابة 
 Agent (représentant)  نائب 
 ƮƊ  Principal (représenté)يل  
 Prêt-nom  اسǅ مستعار  
 Theory of apparent  نƲرية اǕوضاع الƲاǋرة   

authority (théorie de 
l’apparence)   

 Reliance  الƛقة المشروعة  

 Apparent agency  نيابة Ʋاǋرة  

  ǑƮƤعتبار الشǙا Ǐالعقود القائمة عل  Contracts of intuitu 
personae  

 Undisclosed agency  نيابة مستترة  

  Ǌنفس ƴم ƭƤد الشƿتعا  Contrat avec soi-même 

 Bonne foi  حسن النية  

     

     

 Agency of necessity (gérant)تدƤل الفùضولǑ  : (gestion d’affaires)النيابة فǑ نƱاƾ الفضالة 

 
  من القانون المدني الكويتي) ٦٤(المادة 

وƍ . Ǚذا انتهƘ النيابة Ü وكان النائب ƿد تسلǅ ما يدل عليها Ü التزǅ بردǉ فور انتهائها 
 .ب كان يسوƷ لǊ حبسǊ فǑ يدǐǕ Ü ǉ سب
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Ü مƴ كون ǋذا    (maître)اǅ بتƮرƿ ƻانونǑ تنƮرƛƈ ƻارǉ الǏ شƤƈ ƭƤر         بالقي
  .التدƤل عاجل و ضرورǐ لمƮلحة اƤǕير

 Latin: qui facet per alium  ).بالǚتينية(ƿاعدة انƮراƛƈ ƻار النيابة ƍلǏ اƮǕيل و ليƩ الǏ النائب 

facit per se 
 Latin: vicarius non habet  ).بالǚتينية( نائباŹ عنƿ Ǌاعدة عدǅ جواز  ان ينيب النائب

vicarium 
 

 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise 

specified. 
 
  
  

  )Reference Materials(ببǂيوجراƺيا 

 :باللƺة العربية •

č. ال ǅيǋابرا Üبو الليلƊ Ǒƿدسوǅلتزاǚرادية لǙادر اƮرادة المنفردة: المǙالعقد و ا Ʊ ÜĎ) Ƙالكوي : Üسسة دار الكتبƌمčĕĕĔ( 

Ď.  Üǐحجاز Ǒعبد الحǑللقانون الكويت Źوفقا ǅلتزاǚرية العامة لƲولالنǕا Ƈالجز Ü : راديةǗادر اƮالم) ÜƘالكوي ÜƘجامعة الكوي
čĕĔĎ.( 

ď.  Üǐالسنهور ƾعبد الرزاƱالوسيǑالقانون المدن Ɵشر Ǒف Üč :ولǕالمجلد ا ÜǅلتزاǙرية اƲن : Ʊ Üالعقدď) رةǋدار النهضة : القا
 ÜالعربيةčĕĔč.( 

Đ.  ÜǑƿعبد البا Ɵرادة المنفردةعبد الفتاǙرية العقد و اƲن :ǑمǚسǙا Ǌرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقǋن. د: القا. ÜčĕĔĐ.( 

  

 :باللƺة اǗنجليزية •

Č.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, čnd edn (Oxford: Clarendon Press, ČĔĔč). 
č.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison Ûed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, ČĔĔČ). 
Ď.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, ČĔĔē). 

Đ. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to Č July ČĔĔď Ûtrans. by John H Crabb (Littleton: 
Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, ČĔĔĐ). 

đ. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, Ďrd edn (Oxford: Clarendon Press, 
ČĔĒĔ). 

Ē. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 
Town: Juta & Co Ltd, ČĔĔċ). 
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 :باللƺة الفرنسية •

Č. Christian Larromet, Droit Civil, Ďrd edn (Paris: Economica, ČĔĔđ). 
č. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, Ēth edn (Paris: 

Dalloz, ČĔĔĔ). 
Ď. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  Čċth 

edn (Paris: Montchrestien, ČĔĔČ). 
ď. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, ČČth edn, Ď vols 

(Paris: Éditions Cujas, čċċČ). 
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  :هناك حاالت معينة لتوافق االرادتين تتميز ببعض الخصوصية تحتاج لبعض االيضاح لكونها تتميز باحدى الخصائص اآلتية •

  يعتورها لبس في بيان حكمها   .1
  تختص بأحكام متميزة .2
  تتسم بأهمية في العمل .3

  

  العقد التمهيدي: أوًال
  

/ فالتعاقد معه غير مكتمل، و انما يتطلب خطوة        .   هو العقد الذي يمثل مرحلة  االولى من مراحل التعاقد             تعريف العقد التمهيدي     •
 .خطوات تالية ال يتحقق التعاقد بصورته النهائية اال بها

 

 )العقد االبتدائي(ادة صياغته في شكل معين يتطلبه القانون  أن يتطلب اع  اما 1.  : التمهيدي يستهدف دائما عقد آخرالعقد •
 )الوعد بالعقد(او أن يهدف الى التمكين من قيام عقد آخر غيره  2. 

  
  
  العقد االبتدائي. 1
  
  

  من القانون المدني الكويتي) 70(المادة 

ى آل م                 ة أو في صورة أخرى وجب عل ه في    إذا آان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثاني ه إبرام ن طرفي
  .وضعه النهائي، و ذلك في الميعاد الذي يحدده العقد االبتدائي، و اال ففي مدة معقولة

ا                                   ديل مم ذا التع ان ه ا، أو آ ديل فيه ى اجراء تع م يتفق عل ا ل دائي، م د االبت نفس شروط العق د ب ويبرم العق
  .تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال

  
  
  
  
  

ة في ع                    شروطه الجوهري د ب دين العق راغ المتعاق ى اف ادة عل ي ي   ية على وجه الخصوص، جرت الع د أول سمى ق
 ". بالبيع النهائي"زا له عن العقد المسجل الذي يسمى 

 : صحيح و الزم، اال انه يتميز باآلتي

د اال . النهائيأي هو خطوة أولى نحو انجاز العقد بشكله    . دي يستهدف دائما عقد آخر يليه          دائي  اذًا آل من العق بت
 )آتابة/ مشافهة (  الصورة األولية للعقد العقد االبتدائي     :عقد واحد

  الصورة النهائية للعقد   العقد النهائي 

 .للعقد النهائي، اال ما استثني منه

 :لى نحو خاصنقصه اجراءات معينة، فهو يحتاج العادة صياغة ع
 ن

 راف 

 :لتزامًا ذا شقين
 مدة معقولة / النهائي في الميعاد المحدد 

 ).عدا حالة اتفاق االطراف على التعديل(النهائي بنفس شروط العقد االبتدائي 

 .قد النهائي تتراخي الي حين تحرير الع

دائي بالتزام         د االبت ابرام    هق ع دعوى                   ب ائي يرتب حق الطرف اآلخر في رف د النه اذ    "العق م  " صحة و نف للحك
 ). مدني آويتي71. م(ي ونفاذه 
 

1.

2.
  
في نطاق البيوع العقار •

، تميي"بالعقد االبتدائي"
 

 العقد االبتدائي هو عقد •
 

هو عقد أولي أو تمهي .1
و العقد النهائي هما 

 
يرتب اآلثار المعتادة  .2

 
هو عقد غير آامل، ت .3

a. بحكم القانو
b. باتفاق األط

 
يفرض على طرفيه ا .4

a.  ابرام العقد
b.  ابرام العقد

 
جميع االلتزامات فيه .5

 
اخالل أحد طرفي الع .6

بصحة العقد االبتدائ
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  الوعد بالعقد . 2
  

  ن المدني الكويتيمن القانو) 73(المادة 

إذا وعد شخƭ بإبرام عقد معين ، قام ǋذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل  
 . رضاƌه بعلم الواعد ، خالل المدة المحددة لبقاƇ الوعد 

وال يحول موت الواعد أو فقد أǋليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاƇ به ، على نحو  
  . قضي به الفقرة األولى ما ت

وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية  
  . الموعود له محل اعتبار في الوعد

  
  
  
  
  
  
  
  

ه الطرف اآلخر          )الواعد( لطرف واحد    هو عقد ملزم     د بموجب ذي يع ه     (، ال ستفيد / الموعود ل دًا     ) الم رم عق أن يب
 .و بمقتضاه، يبرم العقد الموعود به بمجرد قبوله من المستفيد خالل مدة الوعد بالعقد. معينا لصالحًه

 :عد بالعقد
 ).اال أنه ناقص، ال يكتمل اال باعادة صياغته في شكل معين(هو العقد المقصود ذاته     تدائي

د                       عقد     رغم آونه عقدا مستقال و آامال اال انه ليس هو المقصود في ذاته، و انما قصد منه التمهيد البرام عق
 .آخر

  قد

د آخر         رد إيجاب ملزم أو مجرد عقد ابتدا         رام عق ى اب ا يهدف ال ه، و انم ئي بل هو عقد، و لكنه ليس مقصودًا لذات
 

 :رط فيه

  .)رضاء ومحل وسبب(رآان العامة للعقد 
  . الجوهرية للعقد الموعود بابرامهل المسائل

 .ة في إبرام العقدلها إعالن الرغبالمدة التي يجب في خال
  ). مدني69. م(لشكل الذي يتطلبه القانون في العقد الموعود به اذا آان عقدًا شكليًا، و اال وقع الوعد باطًالً  

  

 : ارتضاء التعاقدبل
 .حاجة لموافقة الواعدستفيد الحق في قيام العقد بمجرد أن يقبله، دون 

 ). التزام سلبي(اعد باالمتناع عن آل ما يحول دون قيام العقد الموعود به 
 :صرف الذي يجريه الواعد بالمخالفه لوعده

 . التصرف صحيح)     في حالة عدم تحديد المدة(مضت مدة معقولة /  اذا انقضت فترة الوعد  
ر صحيح     ) في حالة عدم تحديد المدة    (لم تمض مدة معقولة     /  اذا لم تنقض فترة الوعد        القضاء  .  التصرف غي

 .)المسئولية التقصيرية / 1استنادا الى الدعوى البولصية(الفرنسي يبطل تصرف الواعد المخالف لوعده 

 : ارتضاء التعاقدعد
 .دون حاجة لموافقة الواعدضى المستفيد العقد الموعود به انعقد العقد فورًا 

 ).و اال سقط الوعد(عالن المستفيد لقبوله خالل مدة العقد 
 :ل العقد الموعود بابرامه 

 .الممثل القانوني/  يجب وصول رضاء الموعود له الى علم الورثة فقده األهلية      / حالة موت الواعد  
ة         ي فقده األهلية       / حالة موت المستفيد      ى الورث انوني     / نتقل خيار القبول ال ل الق اال اذا آانت شخصية      (الممث

 ).الموعود له محل اعتبار في الوعد

                                                 
(actio p :ا بنسخ أعمال مدينه المضرة به و الناجمة عن طريق الغش و تسمى أيضًا بدعوى العدول، هي دعوى يطالب الدائن بموجبه
 

1.

2.

3.
  
  

  التعريف بالوعد بالعقد
  

الوعد بالعقد     •

  

 الوXالعقد االبتدائي  •
o العقد االب
o الوعد بال

 
الطبيعة القانونية للوعد بالع

  

الوعد بالعقد ليس مج •
.هو المقصود أصًال

  

لكونه عقدًا فانه يشت •
  

توافر األ .1
أن يشتم .2
أن يعين  .3
مراعاة ا .4

   

اآلثار القانونية للوعد بالعقد
  

قآثار الوعد بالعقد  .1
a. ينشأ للم
b. يلتزم الو
c. حكم الت

i.
ii.

  
بآثار الوعد بالعقد  .2

a. اذا ارت
b. يشترط ا
c. خيار قبو

i.
ii.

(auliana  الدعوى البولصية  1
  .فى استعمال حقوقه
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  التعاقد بالعربون: ثانيًا
  
  

  من القانون المدني الكويتي) 74(المادة 
فƴ العربون Ü وƍ Ƙƿبراǅ العقد Ü يفيد Ɗن لكل من ƱرفيƤ Ǌيار العدول عنÜ Ǌ ما لǅ يƲهر Ɗنهما Ʈƿدا غير 

 ǊفǚƤب Ǒيقض ƻو كان العرƊ Ü ǁل. 

  
  
  

  . مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين إلى اآلخر عند إبرام العقدون 

 ):القانون/ ظروف التعاقد / تعاقدين تستخلص من االرادة المشترآة للم( 

  )القسط األول/ العربون جزء من الثمن (تأآيد انعقاد العقد و جعله باتًا و نهائيا        (confirmation)ة البت 
ان للطلرف         ذ آ ه بالتنفي ال يملك أى طرف خيار العدول، فاذا أخل أي طرف بالتزام

  .الفسخ/ ض التعوي/ اآلخر طلب التنفيذ العيني 

دول    ويتي            (dedit)ة الع دني 74. م( المشرع الك م يكن         ):   م أن ل اره آ د و اعتب ار الرجوع عن العق خي
        .عرف مخالف/ ، اال اذا وجد اتفاق )العربون مقابل الرجوع(
    

  من القانون المدني الكويتي) 75(المادة 

وذلك كله دون اعتبار لما . ودفع مثله وإذا عدل من قبضه ، التزم برده . ذا عدل من دفع العربون فقده 
 .ترتب على العدول من ضرر

 ): مدني آويتي75. م(
  :حقاقه

   يخسر العربون الذي دفعهن دفع العربون اذا  استعمل خيار العدول م 
   يرد العربون و مثله   اذا  استعمل خيار العدول الطرف اآلخر  

 
 :ره

ك   (يستحق مقابل العدول دون اعتبار للضرر، فال يملك القاضي التعديل في مقداره بالزيادة أو بالنقص                  ارن ذل يق
  ). اره تعويًضا اتفاقيًابالشرط الجزائي الذي يرتبط أساسًا بالضرر باعتب

  دة

  من القانون المدني الكويتي) 78(المادة 

أن يتقدم متزايد ƈخر بعطاƇ أفضل ، أو إلى أن في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى  .1
 . يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاƌه ǋو األفضل

2. Ưأفضل ، أن يقع األخير باطالً أو أن يرف Ƈبعطا Ƈوال يمنع من سقوط العطا .  
ويتم العقد بإرساƇ المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على  .3

  . إرسائه ، لزم أجراǋƌا لتمام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريƣ رسو المزاد
  . وكل ما سبق ، ما لم يتضƠ غيره من قصد المتعاقدين أو يقƯ القانون بخالفه .4

  من القانون المدني الكويتي) 79(المادة 

داخل مظروفات ، استثناƇ من حكم المادة السابقة ، ال يسقط عطاƇ المتزايد ، في المزايدات التي تجري 
عطاƇ أفضل ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاƇات المقدمة ما يراه أصلƠ ، وذلك ما لم 

 .تضƠ غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقƯ القانون بخالفه 
 

د
ذ

  
 

تعريف العرب •
  

داللة العربون •
  

o دالل

  
o دالل

  
  
  
  
  
  
 

 

إ
ي

 

مقابل العدول  •
o است

o مقدا

  

التعاقد بالمزاي: ًاثالث
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
 

ب
ي
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د لكل من          تعريف التعاقد بالمزايدة • دعوة عامة بالتعاقد ، متضمنة للشروط األساسية للعقد، توجه من الطرف الراغب بالتعاق
ى                    ه عل د ب ذي يزاي دما   . عطاءات اآلخرين   يرغب في التعاقد ألن يقدم ايجابًا يتمثل في العطاء ال و عن

 .يرسو المزاد على أفضل عطاء يتحقق قبول الطرف الداعي الى المزاد، فينعقد العقد
 

 . تقديم أعلى عطاء   المزايدة     أوجه التعاقد بالمزايدة •
ر العمل ال    (   تقديم أقل عطاء  المناقصة       د نظي ذي أي مزايدة في تخفيض المقابل الذي يستحقه المتعاق

 .)يلتزم به
  

 ).بيع أموال المدين: جبرًا/ اختيارًا ( عن طريق المزاد العلني                         )   المزايدات( علنًا       صور التعاقد بالمزايدة •
 .  عن طريق المظاريف المختومة    ) المناقصات/ المزايدات ( سرًا         

  

  :أمثلة للتعاقد بالمزايدة •
o زادات دور الم 
o  للدولةبيع األموال المملوآة 
o  البيع الجبري الذي يتم بناء على حكم المحكمة  

 

  :تكييف مراحل التعاقد بالمزايدة •
o        دة ق المزاي ا بطري د عليه سلعة للتعاق ا       عرض ال يس إيجاب د ول ى التعاق ثمن األساسي     ( دعوة إل ًا لل و تضمن بيان  ).و ل

   . الجوهريةعدم تضمنه للشروط: السبب
o التراجع عنه حتي يقفل المزاد بتقدم متزايد آخر/ ال يجوز سحبه ( إيجاب ملزم   اء الذي يتقدم به المزايدالعط.( 
o   قبولارساء المزاد . 

 

  :أحكام التعاقد بالمزايدة •
 :االيجاب .1
o                                            و     ) و هو االيجاب  (  يسقط العطاء في المزايدة العلنية ر    بالعطاء األفضل الالحق، و ل ذا األخي ع ه وق

 .باطًال
o          ال يسقط العطاء  بالعطاء األفضل الالحق، بل تترك للداعي سلطة تقدير لقبول ما                في المزايدة بالمظاريف المختومة  

 ).نص قانوني مخالف/ ما لم يوجد اتفاق (يراه األصلح من العطاءات المقدمة له 
  .فتح المظاريفالعطاء المقدم في ظرف مختوم ملزم لصاحبه الى حين   

 
 :القبول .2
o يكون القبول باالرساء. 
o  ا ة م ن جه صادقة م ت الم ا اذا آان د اال به د العق ال ينعق ة ف يس  (  مطلوب اء و ل اريخ االرس ن ت دًا م ر منعق د يعتب اال ان العق

 .)المصادقة
o   ى قبول أي عطاء و ، فال يجبر عل)ألنه موجب له، و الموجب له يملك خيار قبول االيجاب أو رفضه           ( القبول خيارللداعي

 .)ما لم يقع من الداعي ما يستتبع مسائلته تقصيريًا(األوحد، و لو ترتب على ذلك ضرر للمزايد / لو آان األفضل 
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  التعاقد باإلذعان: رابعًا 
 

  من القانون المدني الكويتي) 80(المادة 

د أن يجيƇ القبول من أحد طرفيه إذعانا إلرادة الطرف اǓخر ، بأن يرتضي التسليم ال يمنع من قيام العق
 .بمشروƳ عقد وضعه الطرف اǓخر مسبقاً وال يقبل مناقشة في شروطه

 
 
 
 
  

  من القانون المدني الكويتي) 81(المادة 

 جاز للقاضي ، بناƇ على طلب الطرف المذعن ، إذا تم العقد بطريق اإلذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ،
أن يعدل من ǋذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً 

 .لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك 

 
  
  
  
 

  من القانون المدني الكويتي) 82(المادة 

.في عقود اإلذعان ، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن

  
  

ور،      أحد طرفي العقد بوضع شروط التعاقد في قالب ايجاب    ستمر، موجه للجمه واحد م
ي دون          ا ه ا آم شروط و قبوله ذه ال ذعن له وى أن ي د س ب بالتعاق ن يرغ ام م ون أم يك

 .و أن يرفض التعاقد آليًة 
  2.، و لكن العكس غير صحيح(standard form contract)ن هو غالبًا نموذج عقد 

 عامة، تخلفها يسبب األذى
 .روط مقررة سلفًا غير قابلة للنقاش
 ).و المنافسة بينه و بين غيره محدودة

 .قبول دون مناقشة للشروط العقدية+  ايجاب عام + احتكار + خدمة ضرورية للعامة

 .في االسواقالخدمة / شح السلعة 
 .تأمين/ غاز / هاتف  / آهرياء / مياه : ي

 .هور آافة أو الى فئة منه، و ليس لشخص معين بذاته
 .د و شروط متماثلة للجميع

ين      د مع ى عق اال (ل ثابت على جميع العقود المبرمة بذات الموضوع، و ليس مقصورًا عل
 ).عقود التي ستبرم خالل فترة معينةني أبدية االيجاب، و انما تعلقه بال

 .شروط الجوهرية للعقد
 .عقد مجرد قبوله ممن توافرت فيه شروط التعاقد

 .ضمني  في ذات الوقت/ ن نهائيًا و معلقًا على شرط صريح

                                                 

‘Standard Form Contracts’, online:  <http://www.lex2k.org/sfc/discussion.html>
of the article is that the distinction between "standard form contracts" and "contr
 
 

  
  
  
 

هو انفراد      تعريف التعاقد باالذعان  •
ث ال  بحي
تفاوض، أ

 عقد االذعا          
  
  

 شروط التعاقد باالذعان •
خدمة من الضروريات االولية لل/ سلعة  .1
الخدمة مقدمة للجمهور وفق ش/ السلعة  .2
أ( للخدمة/ اقدين محتكر للسلعة احد الع .3

 
o  سلعة      = عقد االذعان معياراذا  /

  
  

 :أنواع عقود االحتكار •
a. عقود االحتكار الفعلي :
b. عقود االحتكار القانون 

  
 

  :االيجاب في عقود االذعان •
   موجه للجمعام مجرد        .1

   ايجاب موح       
   يطبق بشك     دائم مستمر  .2

ان ذلك ال يع
 يتضمن آل ال         مفصل  .3
 يكفي البرام ال         محدد  .4
 يمكن أن يكونهائي             .5

  
  
  

  :   للتفرقة بين العقد النموذجي و عقد االذعان، أنظر 2
 (as accessed on 29 October 2004). The gist 

acts of adhesion" is blurry. 
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  : االذعانالقبول في عقود •
o  ليست ذات شأنالموجب لهارادة . 
o يضطر الى االذعان رغم البنود التعسفية لتعلق العقد بخدمات ضرورية ال يستطيع االستغناء عنها. 
o ال يملك شيئًا حيال البنود التعسفية، ألن الموجب لهالقبول ال يعبر دائمًا عن رضاء حقيقي . 

  
  

  ):ائل اعادة التوازن للعقدوس(حماية الطرف الضعيف في عقود االذعان  •
    :تخالط عقود االذعان اشكاالت نتيجة سيطرة الطرف األقوى، لذلك ينظمها القانون بأحكام خاصة لحماية الطرف الضعيف

  ) التأمين/ عقود العمل (متعلقة بعقود معينة من عقود االذعان :  أحكام خاصة.1
  : متعلقة بعقود االذعان آكل:  أحكام عامة.2

a.  مدين ألنه لم يشترك بوضع الشروط العقدية/  دائن  آانلصالح الطرف المذعن، سواءتفسير الشك. 
b. االعفاء منها/ ل الشروط المجحفة سلطة القاضي بتعدي. 

  
  
    

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
دعوى يرفعها الدائن البطال تصرفات مدينه القاصدة الى : الدعوى البولصية

  . بهاالضرار
An action under which an alienation of property can be 
challenged, if it is fraudulent. The action is brought by an 
individual creditor who challenges fraudulent transfer by the 

debtor.    

Paulian action / 
revocatory action (Latin: 
actio pauliana) 

 French: contrat avant  عقد التمهيديال  
contrat 

 Deposit / down payment  العربون  
(French: arrhes)  

، حيث ينضم أحد "عقد التسليم"أو" عقد االنضمام"و يترجم حرفيًا ب (عقد االذعان 
 ).الطرفين الى ارادة الطرف اآلخر أو يسلم فيها

Contract in which one party dictates the terms and conditions 
without negotiation with the other party; generally a standardized 

form imposed as a "take it or leave it" proposition  

Contract of adhesion 
(French: contrat d’adhesion)    

 French: contrat gré à)  عقد المساومة  
gré, contrat negocié) 

 
 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 

otherwise specified. 
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 ).1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط الرادة المنفردةالعقد و ا: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
 .)2004المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، : بيروت (أالن بينابنت، القانون المدني، ترجمة منصور القاضي .2
 المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت(، ترجمة منصور القاضي المطول في القانون المدنيجاك غستان و آخرين،  .3
امة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيلحي حجازي، عبد ا .4 الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية 

1982(. 
الع

دار النهضة : القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .5
  ).1981، العربية

 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة فتاح عبد الباقي،عبد ال .6

  

 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
1. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
2. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
3. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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  تطبيـقات
  
  

 3:عن طرح مزايدة ناعال •

  

  

                                             
9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  .108، السنة الخمسون، ص 2004 نوفمبر 7، األحد 691، العدد "الكويت اليوم " 3
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 4:عن طرح مناقصة اعالن •
10

                    

 

 
  .17، السنة الخمسون، ص 2004 نوفمبر 7، األحد 691دد ، الع"الكويت اليوم " 4
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 5:عن بيع محجوزات بالمزاد العلني اعالن •

 

  
11

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

  

  

 

 
  .127، السنة الخمسون، ص 2004 نوفمبر 7، األحد 691، العدد "الكويت اليوم " 5
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 6:)قطاع خاص(عن بيع بالمزاد العلني  اعالن •

  

  
  

                                                 
  .5، ص 2004 ديسمبر 21 جريدة الوطن، ، الثالثاء  6
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LECTURE HANDOUT # Čċ 
ƅاƮالمة الرƨ  

_______________  

  

  

  
  ).أي أن العقد يقع باطًال(تخلف أي رآن من أرآان العقد يترتب عليه عدم قيام العقد ابتداًء، أي عدم انعقاده * 

  

___________________________________________________________________________  

  

  
 

ددًا                   العقد   شروط صحة *  ه مه ط تجعل ا فق د، و انم اد العق هي مجرد أمور تتعلق بأرآان العقد و تستهدف آمالها، فتخلفها اذًا ال يحول دون انعق

  ).قابًال لالبطالأي أن العقد يقع (بالزوال لمصلحة العاقد الذي تعيب رضاؤه 

 

  

  شروط
   صحة
 * العقد 

 

سالمة ارادة 
المتعاقدين من 
  عيوب الرضاء

 

  
  أهلية

  المتعاقدين
 

  
  
 الغبن

 

  
  

 االستغالل
 

  
  

 االآراه
 

  
  

 التدليس
 

 

عوارض  
 األهلية 

  

  السفه
 و الغفلة

  
 العته

  
 الجنون

تدرج  األهلية
بحسب السن

  
  آمال 

  األهلية
  

  نقص 
  األهلية

  
  انعدام 

  األهلية
 

  
  
 الغلط

  

  شروط
 * انعقاد العقد

  
  

  الشكل
 )في العقود الشكلية(

 

  
  

 السبب
 

  
  

 المحل
 

  
  

 الرضاء
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  ) مدني آويتي٨٤. م (ةاألهلي: أوًال
  

 .الصالحية=  األهلية   •

 : الحقوق و تحمل االلتزاماتالآتسابهي  صالحية الشخص : أهلية الوجوب •

o اآتساب الحقوق و تحمل االلتزامات دون تدخل ارادي: هي الوجه السلبي لألهلية القانونية.  

o التمييز/ تثبت لكل انسان بمجرد الوالدة دون اعتبار للسن : مناطها.  

o تثبت للجنين في بطن أمه: استثناء.  

o صورها   :  

 :أهلية وجوب آاملة .١

ي يكون مصدرها                                  ا االلتزامات الت ي ال يكون مصدرها االرادة، أم وق و تحمل آل االلتزامات الت هي صالحية الشخص الآتساب آل  الحق

  .االرادة ال تنشأ اال اذا توافرت أهلية االداء، أو أبرمها الولي نيابة عنه

  ):مقيدة(وجوب ناقصة أهلية  .٢

o االجانب(يحرم طوائف معينة من التمتع ببعضهايتدخل المشرع بالنسبة لحقوق معينة ف.(  

  :أهلية وجوب استثنائية .٣

  ):الحمل المستكن:  مدني١٠. م(تثبت للجنين في بطن أمه رعاية لمصالحه :  استثناء

o الحقوق التي ال يحتاج سببها الى قبول يكتسب.  

o مات التي تقتضيها ادارة أموالهيتحمل فقط االلتزا.  
 

ة                   النشاء  صالحية الشخص     أهلية األداء        • ة المختلف ق مباشرة التصرفات القانوني ات عن طري الوجه  ( الحقوق و تحمل االلتزام

 ).االيجابي لألهلية القانونية

o تفترض توافر أهلية الوجوب ابتداء. 

o لمشرع ذلك بالسناالدراك و التمييز، و قد ربط ا(آمال العقل : مناطها(.  

  

  تدرج األهلية بحسب السن: ثانيًا
  

 ).ازدياد درجة االدراك و التمييز= التقدم بالسن  (بالسنربط المشرع ذلك =  االدراك و التمييز = الصالحية = االهلية  •
 

 ): سنوات٧من الوالدة الى (انعدام األهلية : المرحلة االولى .١

 

  

  

  

  
 

 

 
  من القانون المدني الكويتي) ٨٦(المادة 

 .وتقع كل تصرفاته باطلة.  معدومة ƺير غير المميز ألداƇ التصرفاتأǋلية الص .١
  . وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز .٢
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o الصغير غير المميز( و التمييز أي عديم أهلية األداء، اذًا ال يمكنه مباشرة التصرفات القانونية عديم األهلية هو عديم االدراك.(  

o تصرفاته القانونية تأخذ حكم البطالن المطلق، و لو آانت نافعة له نفعًا محضًا.  

o يكون للولي ابرام التصرفات القانونية بالنيابة عنه: نظام الوالية على المال.  

  

  ): سنة٢١ سنوات الى ٧من (نقص األهلية : لثانية   المرحلة ا .٢

  

  

  

  

 

 

 
 

o التمييز بدأ و لكنه لم يكتمل بعد اذًا). غير آامل الرشد(ناقص األهلية / صغير مميز / قاصر : يسمى الشخص في هذه المرحلة. 

o القانونية باختالف نوعها تختلف أحكام تصرفاته: 

     صحيحة) : ون مقابلاالثراء د(التصرفات النافعة له نفعًا محضًا  

     بطالن مطلق): االفتقار دون مقابل(التصرفات الضارة له ضررًا محضًا  

ضرر             ع و ال ين النف دائرة ب ربح و الخسارة      (التصرفات ال ة لالبطال لمصلحة           ): تحتمل ال سبي، أي قابل بطالن ن

 : اره الى اناذُا هذا النوع من التصرفات يظل قائمًا و منتجًا آلث). عقود المعاوضة(القاصر 

  )ممثله القانوني/ بطلب القاصر ( يتقرر بطالنه  

  .القاصر بعد بلوغه سن الرشد/  يتأآد باجازته من الممثل القانوني للقاصر 
 

 ):  مدني٨٧/٢. م(منح القانون للقاصر أهلية خاصة في المرحلة ما بين سن التمييز و سن الرشد في حاالت معينة 
 

 ١) مدني٩٣. م( الممنوح له ألغراض نفقته أهلية التصرف في المال 

 ٢) مدني٩٤. م(أهلية ابرام عقد العمل  

 ٣) مدني٨٨. م(أهلية ادارة الصغير المميز ألمواله  

  

  

  
                                                 

ك األغراض   للصغير المميز ، أيًا آانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال ألغراض نفقته ، آما ) ١: "(مدني آويتي  ٩٣ المادة   ١ ز عن االلتزامات       ) ٢. (أن له أهلية أداء التصرفات األخرى، طالما آانت في حدود تل صغير الممي سئولية ال تتحدد م

  ". الناشئة عن التصرفات التي يجريها ألغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه األغراض
  
ا يكسب من            . ة عشرة ، أهلية إبرام عقد العمل ، إن آان غير محدد المدة ، فإن آان محددها ، فلمدة ال تتجاوز سنة للصغير المميز ، عند بلوغه الخامس) ١: "( مدني آويتي٩٤  المادة  ٢ ره مم ي غي ي أجره وف ة التصرف ف سن ، أهلي ذه ال آما أن له ، ببلوغه ه

ي التصرف      ) ٢. (عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما آسبه منه من أموال     صغير ف ة ال ويجوز للمحكمة ، عند االقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلي

  ".وعندئذ تجري أحكام الوالية أو الوصاية ، على حسب األحوال. في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله 
  

  ".ويكون األذن باإلدارة مطلقًا أو مقيدًا) ٢. (إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله آلها أو بعضها) ١: "( مدني آويتي٨٨  المادة  ٣

 

  من القانون المدني الكويتي) ٨٧(المادة 

تصرفات الصƺير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة إذا كانت  .١
 . ضارة به ضرراً محضاً

اته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة لǘبطال لمصلحته ، ما أما تصرف .٢
لم تلحقها اإلجازة ممن له والية إجرائها عنه ابتداƇ ، أو من ه ǋو بعد بلوغه سن 

  . وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوƭ التالية وغيرǋا من أحكام القانون. الرشد 
ď. ير مميزاً من سن التمييƺز إلى بلوغه سن الرشدويعتبر الص .  
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 ): سنة و حتى الوفاة٢١بلوغ (آمال األهلية : المرحلة الثالثة .٣
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  عوارض األهلية: ثالثًا
 

 :) مدني آويتي٨٥. م (لجنونا .١
 

 .)فقدان االدراك (ذهاب العقل و فقده آلية  نون تعريف الج •

 :أنواعه •

o  مفترض) حكمه حكم عديم التمييز(انعدام العقل بصفة مستمرة : مستمر/ جنون مطبق . 

o     ات ان        ) حكمه حكم عديم التمييز   (تخالطه فترات افاقة    : غير  مستمر  /جنون غير مطبق ى الطرف اآلخر عبء اثب  عل

 ).حكم مقرر لمصلحة المجنون، ألن عبء اثبات النادر يقع على من يدعيه(ترة افاقة تصرف المجنون قد تم في ف

ًا    ).حكمه حكم عديم التمييز  (ألهليةم   منعد   أهلية المجنون  • ا مطلق ة بطالن ا (، اذًا جميع تصرفاته باطل ة    ا:بأنواعه لتصرفات النافع

 ).رة بين النفع و الضررالتصرفات الدائ/ التصرفات الضارة ضررًا محضًا / نفعًا محضًا 

  .أهليته معدومة لمجرد جنونه، دون حاجة لحكم المحكمة:   محجور عليه لذاتهالمجنون •

ًا ،       : "  مدني آويتي١٠٠.  م عبءاثبات الجنون   • ه قيم د عينت ل ة ق إذا آان جنون الشخص أو عتهه مشهورًا ، أو آانت المحكم

 على حسب األحوال ، وإال افترض أنه أبرم التصرف في           افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه        

 ."حالة صحته ، وذلك آله ما لم يقم الدليل على عكسه

  

 :) مدني آويتي٩٩. م(العته .٢

 

 

 المادة 

 

 

 

 

  من القانون المدني الكويتي) ٩٦(المادة 

كل شخƭ بلƸ سن الرشد يكون كامل األǋلية ألداƇ التصرفات القانونية ، ما لم يكن  .١
 . قد حكم قبل ذلك باستمرار الوالية أو الوصاية على ماله

  . وسن الرشد إحدǎ وعشرون سنة ميالدية كاملة .٢
ď. سن الرش Ƹمن عوارضها، ويستمر من بل Ưلية ، ما لم يطرأ عليه عارǋد مكتمل األ

  . وفقاً لǖحكام التالية ، وغيرǋا مما يقضي به القانون

مدني آويتي) ٩٩(المادة   
 

تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصƺير المميز المنصوƭ عليها 
 .، نصب عليه قيم أو لم ينصبĔēفي المادة 

 



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # ١٠                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, ٥-٢٠٠٤                                                                                                    Kuwait 
University 
 

 ٦

 

  .)ضعف االدراك ( فقده آليةال العقل نقصان/  اضطراب  تعريف العته  •

 :المميزحكم تصرفات الصغير  تصرفاته يسري على  المعتوه  أهلية  •

     ).قبول التبرع، أي الهبة(صحيحة ) : االثراء دون مقابل(التصرفات النافعة له نفعًا محضًا  

     ).التبرع بماله للغير(بطالن مطلق ): االفتقار دون مقابل(التصرفات الضارة له ضررًا محضًا  

ضرر             ع و ال ين النف دائرة ب ربح و الخسارة      (التصرفات ال سبي، أ    ): تحتمل ال ة لالبطال لمصلحة       بطالن ن ي قابل

 ).عقود المعاوضة(المعتوه 

 .المعتوه ال يتمتع باألهليات الخاصة التي قررها المشرع للصغير المميز، ألنها أهليات استثنائية •

  .أهليته ناقصة لمجرد ثبوت عتهه، دون حاجة لحكم المحكمة: المعتوه محجور عليه لذاته •

ًا ،           " : مدني آويتي١٠٠.  م عبء اثبات العته   • ه قيم د عينت ل ة ق شهورًا ، أو آانت المحكم ه م إذا آان جنون الشخص أو عته

افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب األحوال ، وإال افترض أنه أبرم التصرف في                   

 ."حالة صحته ، وذلك آله ما لم يقم الدليل على عكسه

 ).اعتبرهما عديمي األهلية( المجنون و المعتوه لم يفرق في الحكم بين. ١ المشرع المصري   •

  .ليسا محجورين عليهما لذاتهما، اذًا البد من صدور حكم بالحجر عليهما  . ٢
  

  

 :السفه و الغفلة .٣
 

شرع   تبذير المال  هو سوء تدبير األمور و تعريف السفه  • ل و ال ل، و        اذًا. على غير مقتضى العق يس بعارض يصيب العق  هو ل

 .عف في ملكات الشخص الضابطة لتصرفاتهلكن مجرد ض

ع اآلخرين                  تعريف الغفلة    •  .  هو ضعف في ملكات الشخص الضابطة للنفس تجعل االنسان ال يتبين حقيقة مصلحته عند التعامل م

 بسبب تعامالته المالية تجر عليه الغبن هو ليس بعارض يصيب العقل، و انما ضعف تدبير للألمور، بحيث ان  اذًا

 .حسن نيته المفرط/ سذاجته 

م الحجر       هما آامال األهلية  : ليسا محجورًا عليهما لذاتهما    ذو الغفلة   / السفيه   • م شهر حك ة و ت  اال اذا وقع الحجر عليهما بحكم المحكم

  ).لحماية الغير(

 :ذو الغفلة/ السفيه  احكام تصرفات  •

o    صرفاتهما صح              قبل شهر قرار الحجر ع ت ة، اذًا جمي ا (يحية آاملي األهلي التواطؤ   ). بأنواعه ع   / اال اذا تمت ب الغش م ب

ة          ة لالبطال     ) / اذا آانت ضارة ضررًا محضاً        (الغير توقعًا للحجر، فانها تكون باطل اذا (قابل

 ).آانت دائرة بين النفع  و الضرر

o حكم تصرفات الصغير المميز ما تصرفاتهيسري على      بعد  شهر قرار الحجر: 

     ).قبول التبرع، أي الهبة(صحيحة ) : االثراء دون مقابل(فعًا محضًا التصرفات النافعة ن 

     ).التبرع بماله للغير(بطالن مطلق ): االفتقار دون مقابل(التصرفات الضارة ضررًا محضًا  

سفيه      ): تحتمل الربح و الخسارة   (التصرفات الدائرة بين النفع  و الضرر          ة لالبطال لمصلحة ال بطالن نسبي، أي قابل

 ).عقود المعاوضة(  ذو الغفلة /
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  موانع مباشرة األهلية: رابعًا

 : هي أمور تلحق شخص آامل األهلية فتحول دون استطاعته لمباشرة التصرفات القانونية موانع مباشرة األهلية •

o  جسماني/ مانع طبيعي 

o مانع مادي 

o مانع قانوني. 
  

  ) مدني آويتي١٠٩ – ١٠٧. م (العجز الجسماني الشديد

 .صعوبة في التعبير عن ارادته/ هو الذي يؤدي الى صعوبة المامه بظروف التعاقد  •

 . يجوز للمحكمة أن تعين له مساعد قضائي يساعده على ابرام التصرفات لصالحه •

 .التصرفات القانونية تبرم بارادة العاجز و ليس المساعد، فاألخير مجرد مترجم لالرادة •

ي         ( د القضائي   ال بد من شهر قرار تعيين المساع       • ساعد يعن بعد شهر القرار فان تصرف الشخص المحتاج للمساعدة دون مساعدة الم

 .آون التصرف قابل  لالبطال لمصلحة العاجز

  .يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي بابرام التصرف منفردًا •

 :شروط تعيين المحكمة للمساعد القضائي •

ة    (أن يكون الشخص مصابًا بعجز جسماني شديد  .١ دير المحكم رك لتق اهتين من ثالث      : العجز يت ين ع ع ب : يجب أن يجم

ه                            ذه العاهات اذا وجدت ب ه أي من ه م يكن ب و ل صمم و البكم و العمى، و مع ذلك يجوز لها تعيين مساعد قضائي و ل

 ).عجزا جسيما من طبيعة أخرى

 ).العلم بظروف التعاقد/ ارادته يصعب عليه معه التعبير عن (أن يؤثر العجز في قدرة العاجز عن التعاقد  .٢

 .أن يطلب العاجز من المحكمة تقرير المساعدة القضائية .٣

 .ضرورة شهر قرار تعيين المساعد القضائي .٤

 :العاجز  تصرفات حكم •

o ل   بعد شهر قرار مساعدته  +  بغير معاونة المساعد    الذي يقوم به   لعاجزل التصرف القانوني        القاعدة  هو تصرف قاب

  .مصلحة العاجز للإلبطال

o   أن تأذن للمساعد باالنفراد في إبرام التصرفالمحكمة   االستثناء.  

  

  

  *)Glossary(مسرد 

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 French: capacité de  أهلية الوجوب  

jouissance 
 French: capacité de  أهلية األداء     

exercice 
 Minor  قاصر  
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  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )١٩٩٨مؤسسة دار الكتب، : الكويت (٢، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .١
  ).١٩٨٢الكويت،  جامعة الكويت،(المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .٢
، دار النهضة العربية: القاهرة (٣ العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: ١،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .٣

١٩٨١.(  
 ).١٩٨٤، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .٤

  

 :اإلنجليزية باللغة •

١.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, ٢nd edn (Oxford: Clarendon Press, ١٩٩٢). 
٢.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, ١٩٩١). 
٣.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, ١٩٩٨). 
٥. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to ١ July ١٩٩٤ ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, ١٩٩٥). 
٦. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, ٣rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

١٩٧٩). 
٧. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, ١٩٩٠). 

 

 :الفرنسية باللغة •

١. Christian Larromet, Droit Civil, ٣rd edn (Paris: Economica, ١٩٩٦). 
٢. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, ٧th edn (Paris: 

Dalloz, ١٩٩٩). 
٣. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  ١٠th 

edn (Paris: Montchrestien, ١٩٩١). 
٤. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, ١١th edn, ٣ vols 

(Paris: Éditions Cujas, ٢٠٠١). 
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LECTURE HANDOUT # ČČ 
  

  اƅـــ الرƮوبــƳي
  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
kw.edu.kuniv.law@mashael 
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ا اذًا ال          و.  العقدسالمة ارادة المتعاقدين من العيوب هي من شروط صحة     * ا، فتخلفه ستهدف آماله د و ت ان العق ق بأرآ هي مجرد أمور تتعل
  ).قابًال لالبطالأي أن العقد يقع (ون انعقاد العقد، و انما فقط تجعله مهددًا بالزوال لمصلحة العاقد الذي تعيب رضاؤه يحول د

  

  

  

  

 
 

سالمة ارادة 
المتعاقدين من 

*العيوب  

  
  
  الغبن

 

  
  
  

  االستغالل

  
  
  

 االآــراه
 

  
  

 التدليس
 

  
  
 الغلــط

 

  الغلط
 

عدم التمسك بالغلط على 
م النيةنحو لحسن عارض

 اثبات الغلط
 

  أنواع الغلط
 

الغلط العائب للرضا 
):الشروط(

 الغلط المادي
 

 الغلط المانع

آون الغلط دافع الى التعاقد ) ١(
 )غلط جوهري(

 اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر   ) ٢(
 )في عقود المعاوضة(

 :مقارنات
   الغلط في الباعثX  الغلط في القيمة) ١(
  القانون الغلط في X  الغلط في الواقع)٢(
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 (L’erreur)  الغـلــط :أوًال
  

  

  

  
 

 
 

د               تعريف الغلط  • اء           تصور غير الواقع، و يتحقق نتيجة وهم يقوم في ذهن المتعاق رم بن ه، فيب ر حقيقت ي غي رًأ عل ه أم  يصور ل

 )اذًا هو أمر نفسي غير مادي(على هذا الغلط، عقدا لم يكن ليبرمه لو علم بالحقيقة 

 ١.  هو وضع نتاج لعدم التطابق بين االرادتين الظاهرة و الباطنة

 .تصرفات القانونية بوجه عاممن حيث التأثير على االرادة، فان الغلط ال يؤثر على العقد فقط، و انما على ال •

 ):من حيث التأثير على االرادة(درجات الغلط  •

 .  يعدم االرادة فيمتنع معه ابرام العقد) أآثر درجات الغلط خطورة(الغلط المانع  .١

 .  غير مؤثر في االرادة و اتجاهها للتعاقد) أيسط درجات الغلط(الغلط المادي  .٢

 ).العقد قابل لالبطال لمصلحة الغالط(معيب   رضاء المتعاقد معه )  رجات الغلطدرجة وسطى من د(الغلط العائب للرضاء  .٣

  

 :)erreur obstacle( الغلط المانع) ١(

 :فقد يرد على. على أي من أرآان العقد فيعدمه هو الغلط الذي يرد •

a.  العقدطبيعة / ماهية (erreur in negotio) 

b.  رآن المحل(erreur in corpore 

c.  رآن السبب(erreur in causa) 

 .و ليس سالمة الرضاء، اذًا يتخلف رآن الرضاء فال يقوم العقد •
 

  

  :الغلط المادي ) ٢(

  

  

  

 .ليس عند تكوين االرادة، و انما في نقلها أو تفسيرها فيقع. الغلط الذي يقع فيه المتعاقد بعد تكون ارادته يشكل صحيح غير معيب •

 .غلطغير مؤثر في الرضا، فيكتفى معه بتصحيح ال •

                                                 
  ).قدقيام الع/ نشوء  (٤ # Lecture Handout:   حول موقف المشرع الكويتي من االرادتين الظاهرة و الباطنة، أنظر ١

 
   من القانون المدني الكويتي)١٤٧ (المادة

إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لوال وقوعه فيه لما صدر  .١
عنه الرضاء،  فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا آان المتعاقد األخر قد وقع معه في 

ر منه آان من الممكن تدارآه، أو علم بوقوعه فيه، أو آان من نفس الغلط بدون تأثي
 .السهل عليه أن يتبين عنه ذلك

على أنه، في التبرعات، يجوز طلب اإلبطال، دون اعتبار لمشارآة المتعاقد اآلخر في  .٢
  .الغلط أو علمه بحصوله

 

   من القانون المدني الكويتي)١٥٠ (المادة

  .ء الحساب أو زالت القلمال يؤثر في صحة العقد مجرد أخطا
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 :الغلط العائب للرضاء) ٣(

 .الغلط الذي يقع عند تكوين االرادة، و ليس في نقلها أو تفسيرها، و الذي يقتصرأثره على تعييبها دون أن يعدمها •

 . لمصلحة الغالط لالبطالرآن الرضاء متوافر معه، و لكنه معيب، فيكون العقد قابًال •

 : المانع للرضاءلتمسك باالبطال للغلطاشروط  •

 )جوهريًا(آون الغلط دافعًا الى التعاقد  .١

 اتصال الغلط بالمتعاقد الآلخر .٢

 

 :)erreur substantielle( جوهريًاأو آون الغلط دافعًا الى التعاقد .  ١

o العبرة في آون الغلط دافعًا الى التعاقد هو درجة تأثيره على ارادة المتعاقد، أي جسامته بحيث لوال الغلط ما تعاقد. 

o لط جوهريًا على األخصيعتبر الغ: 

a.          دين ار المتعاق ي اعتب ة ف د      )  أو(اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهري ذلك لظروف العق ا آ ة    / يجب اعتباره ارات حسن الني العتب

(erreur in substantia). 

b.  الصفة السبب الرئيسي في التعاقد/ آانت تلك الذات + اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته (erreur in persona). 
 

 

 ):في عقود المعاوضة فقط ( اتصال الغلط بالمتعاقد الآلخر.  ٢

o           ابًال لالبطال د ق ي لجعل العق االصل أن مجرد آون الغلط دافعًا للمتعاقد الى التعاقد يعني آونه مؤثرًا، أي عائباًً للرضا، اذا يكف

تقرار ا        ). تطبيفًا لمبدأ سلطان االرادة   ( ى اس داد        +  لتعامل   اال أن الحرص عل دم االعت د اآلخر تقتضي ع ة مصالح المتعاق حماي

 .بهذا الغلط اال اذا آان هناك ما يمكن نسبته اليه

o يعتبر الغلط متصًال بالمتعاقد اآلخر اذا آان المتعاقد اآلخر: 

a. غلط مشترك( في نفس الغلط  الغالطوقع مع erreur commune( 

b. سوء  نية من آخر+  طرف دي من غلط فر ( الغالط في الغلطعلم بوقوع( 

c.  تقصير(آان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك(  

o  غير جدير بالحماية=متصًال بالمتعاقد اآلخر + لعقد داخًال في نطاق ا+ هنا يكون الغلط ظاهرًا .  

o التبرعات دون فقطفي عقود المعاوضة اتصال الغلط بالمتعاقد يشترط: الحظ . 
  

o  الغلط في القيمة -مقارنة Xلغلط في الباعث ا: 

 الغلط في القيمة 

 الغلط في الباعث 
 

o  الغلط في الواقع -مقارنة Xالغلط في القانون : 

  

  
 

   من القانون المدني الكويتي)١٤٨ (المادة

  .ال يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد
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 فهو غلط المتعاقد أو وهمه    الغلط في القانون   أما   X يتمثل في األمثلة المذآورة آنفا في الغلط عموماًً          الغلط في الواقع    

 .عدم وجود قاعدة قانونية ما/ بشأن وجود 

 :شريطة  جواز التمسك بالغلط في حكم القانون البطال العقد،م الحك 

a.  الشخص/ آون الغلط واقعًا على صفة جوهرية في الشيء. 

b. عدم التعارض مع مبدأ عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون: 

 .  في االمثلة السابقة المطلوب اعمال حكم القانون ال التهرب منه-

  .امتنع التمسك بالغلط في القانون ،طبيق القاعدة القانونية التي وقع الغلط فيها  اذا آان االبطال يرتب عدم ت-

ابًال لالبطال،                           الخالصة    د ق ار العق ى اعتب ؤدي ال ا ي ع، فكالهم ي الواق ط ف  الغلط في القانون يتساوى تمامًا مع الغل

  . جوهريًا الغلطبشرط أن يكون
  

 :طـــات الغلــاثب •

  

  

  

  
  

o الغلط هو مسألة واقع تترك لتقدير قاضي الموضوعوقوع المتعاقد في .دعي الوقوع في الغلطعبء االثبات على من ي . 
 

 :عدم التمسك بالغلط على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية •

o                            ع مقتضيات حس ى نحو يتعارض م الغلط عل ن حق المتعاقد الغالط في االبطال استنادًا الى الغلط ليس مطلقًا، فال يقبل منه التمسك ب

 .أي ال يقبل منه االصرار على ابطال العقد و الخالص آلية من أي تعامل مع غريمه. النية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   من القانون المدني الكويتي)١٤٩ (المادة

ع مقتضيات                   ى نحو يتعارض م ط ، أن يتمسك بغلطه عل ال يجوز لمن صدر رضاؤه عن غل
ة     د                . حسن الني تم العق أن ي ه ب ي مواجهت ى األخص ، أن يتمسك ف ون للطرف اآلخر ، عل ويك

  .على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر آبير يناله
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  *)Glossary(مسرد 
NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 

 French: erreur  الغلط  
 French: erreur obstacle  الغلط المانع  
 French: erreur substantielle  غلط جوهري  
 French: erreur commune  غلط مشترك  
 French: faute excusable  غلط مغتفر  
 Voidable contract  عقد قابل لالبطال  

 Relative nullity (French: nullité  البطالن النسبي  
relative) 

 Absolute nullity (French: nullité  البطالن المطلق  
absolue) 

  

  

  )ding ListRea (لالطالع
  

  ، العدد الرابع،مجلة الحقوق، "دراسة في القانونيين الكويتي و الفرنسي: الغلط في القانون باعتباره عيبًا في الرضا" أنور الفزيع، 
  .٩٩. ، ص١٩٩٣ 
  

  مبادئ قضائية
  
ان                          ١٤٧لئن جاز طبقًا للمادة     " د إذا آ ط جوهري أن يطلب إبطال العق ي غل ع ف ذي وق د ال دني للمتعاق   من القانون الم

ة                                 ه إال أن لمحكم ه أن يتبين سهل علي ان من ال ه أو آ م ب ى عل ان عل ط أو أن آ ذا الغل ي ه المتعاقد اآلخر قد وقع مثله ف
ديها            ي بمقصود عاق راه أو ف ا ت ا بم شروط المختلف عليه الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والمستندات وال

ا ،               وال رقابة عليها في ذلك متى آان تفسيرها مما تحتم          ي جملته ا ف له عباراتها وال خروج فيه على المعنى الظاهر له
ستقل                               ي ي ع الت سائل الواق وب الرضاء من م اقي عي ه آشان ب آما أن ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي وقوعه في

  ."قاضي الموضوع بتقدير األدلة فيها بغير معقب عليه متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه
  
  

ة الكويت                  نظم المعلومات،    مرآز ز في دول ة التميي ا محكم سم  ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانونية التي أقرته د  ٣، الق ، قاعدة  ٣، مجل
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٢٢٢، ص ٢٥
 



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # ١١                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, ٥-٢٠٠٤                                                                                                    Kuwait 
University 
 

 ٧

  
  
  
  
  

ا  ي ف ليوجرا   )Reference Materials(بب

 : العربيةباللغة •

 )١٩٩٨مؤسسة دار الكتب، : الكويت (٢، ط العقد و االرادة المنفردة: امالمصادر االرادية لاللتزابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .١
  ).١٩٨٢الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .٢
  ).١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (٢، ط ٣-١ ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .٣
  ).١٩٨١، دار النهضة العربية: القاهرة (٣ العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: ١،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .٤
 ).١٩٨٤، .ن. د: القاهرة( دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .٥

  

 :اإلنجليزية باللغة •

١.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, ٢nd edn (Oxford: Clarendon Press, ١٩٩٢). 
٢.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, ١٩٩١). 
٣.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, ١٩٩٨). 
٦. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to ١ July ١٩٩٤ ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, ١٩٩٥). 
٧. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, ٣rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

١٩٧٩). 
٨. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, ١٩٩٠). 

 

 :الفرنسية باللغة •

١. Christian Larromet, Droit Civil, ٣rd edn (Paris: Economica, ١٩٩٦). 
٢. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, ٧th edn (Paris: 

Dalloz, ١٩٩٩). 
٣. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  ١٠th 

edn (Paris: Montchrestien, ١٩٩١). 
٤. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, ١١th edn, ٣ vols 

(Paris: Éditions Cujas, ٢٠٠١). 
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LECTURE HANDOUT # Čč 
ƅاƮيوب الرƳ  

_______________  

  

  (Le Dol)التـدليـــس : ثانيًا

 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ).اذًا ال يعتد به اال اذا ترتب عليه غلط( تعمد ايقاع المتعاقد اآلخر في الغلط عن طريق الغش و الخداع    تعريف التدليس •

 

 : التدليسعناصر •
 

 ):لماديالعنصر ا(المسلك التدليسي  .١

o صوره: 

a. استخدام وسائل احتيالية مادية: 

ائي              ة      (اهمها هي الوسائل التي تتحقق بها جريمة النصب الجن زورة   / انتحال صفة آاذب ستندات م / شهادات  : اصطناع م

 ١. و لكن ال يشترط أن تصل الحيل التدليسية الى حد الجسامة التي تتطلبها جريمة النصب).عقود وهمية

 .  آثيرة، فيقرر قاضي الموضوع وجودها من عدمهالطرق االحتيالية 

 

                                                 
ه،               : "١٩٦٠نة  لس١٦ من قانون الجزاء الكويتي رقم ٢٣١المادة     ١ ًا في ان واقع ذي آ ط ال ه في الغل ط أو ابقائ اع شخص في الغل ه ايق ه فاعل يعد نصبًا آل تدليس قصد ب

ة  ويعد تدليسًا استعمال طرق احتيال  .  لحمله على تسليم مال في حيازته، و يترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء أآان التدليس بالقول أو بالكتابة او باالشارة                ي
ن ال حقيق       ياس بوجود مشروع آاذب أو تغيير حق  من شأنها ايهام الن    اد سند دي ح وهمي، أو ايج ه، أو  قة هذا المشروع أو اخفاء وجوده، أو احداث األمل بحصول رب ة ل

  ".حة صفة غير صحيال التصرف في مال ال يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم آاذب أو انتحواخفاء سند دين موجود، أ

 
   من القانون المدني الكويتي)١٥١ (المادة

إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت 
، إذا أثبت أنه ما آان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لوال خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما 

 .١٥٤ و١٥٣تقضي به المادتان

 
   من القانون المدني الكويتي)١٥٢ (المادة

ي اإلدالƇ بالمعلومات بوقائع التعاقد ومالبساته ، أو السكوت يعتبر بمثابة الحيل المكوŇنة للتدليƩ الكذب ف
عن ذكرǋا ، إذا كان ذلك إخالالً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو االتفاق أو طبيعة 
المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلƩ عليه الحق في أن يضعها 

 .فيمن غرر به
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b.  الكتمان/ الكذب: 

o ك حرج و عنت شديدين                      : االصل ي ذل ان ف ساته، و اال آ ال يلزم المتعاقد باالفصاح للمتعاقد اآلخر عن آل ظروف التعاقد و مالب

X الدالء بمعلومات خاصة بالتعاقديعتبر تدليسًا اذا آان فيه اخالل بواجب المصارحة و االكتمان / الكذب :  االستثناء. 

o   شرف التعامل/ الثقة / طبيعة المعاملة /  العقد / القانون   :الكتمان يعتبر مسلكًا تدليسيًا اذا أخل بواجب يفرضه/ الكذب. 
  

o آذب التجار المألوف ال يعتبر تدليسًا آالمبالغة في مدح البضاعة الكذب . 
 

o الكتمان: 

ه و ال        + المدلس يعرفه و يتعمد الكتمان       +) جوهري(األمر مؤثر في العقد     : شروط تحقق التدليس بالكتمان     ه يجهل  المدلس علي

 .يستطيع معرفته عن طريق آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 ):العنصر المعنوي(نية التدليس  .٢

o ال بد من أن يكون المتعاقد قد قصد خداع اآلخر: 

دليس           اذا  (يجب أن تتجه نية المدلس الى تحقيق غرض غير مشروع              ق الت ال يتحق ان قصده مشروعًا ف ى    : آ دائن ال لجوء ال

 ).طرق احتيالية لتحصيل حقوقه

 :ال يقوم التدليس، و لكن قد يكون من الممكن االستناد الى قواعد الغلط في احدى هاتين الحالتين 

 . اذا صدر المسلك التدليسي اهماًال و ليس عمدًا-

  . أن تكون لدى اآلخر نية لتضليله  اذا انخدع المتعاقد من تلقاء نفسه دون-

  

  

  بادئ قضائيةم
  

 يف قضاء هذه اǂكمة أن التدليȄ قوامه اƩيلة الƔ توجه للمتعاقد بقصد تȢريره وجعله يعتقد أمراً Ƹالف الواقع واƩقيقةÛ وذلȬ                     املقرر"
                    ȋاǹ Ǣالالً بواجǹكلما جاء إ ÛيلةƩعلى أن جيعل الكذب والكتمان يف مقام ا țاملشر ȋوقد حر Ûية دفعه إىل ارتضاء التعاقدȢيف  ب 

                       Ȅال أن جتعل للمـدلƩروف اș يكون من شأن Ɣقة اخلاصة الǮبيعة املعاملة أو الȕ أو ȧأو املصارحة يفرضه القانون أو االتفا ȧالصد
عليه اƩق يف أن يصفها فيمن غشه أو غرر بهÛ وأن استǺالȋ عناصر التدليȄ وتقدير ما يǮبت به وما ال يǮبت كل ذلȬ وغريه مـن                          

ل الواقع الƔ يستقل ŏا قاضي املوضوț بتقدير األدلة فيها بȢري معقǢ عليه مƓ أقيم تقديره Ƭذا الواقع على مـا                     عيوب الرضا من مسائ   
  ".ينتجه

  
، قاعدة  ٢، مجلد ٣، القسم ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت       مرآز نظم المعلومات،    

  .[CD] ). ٢٠٠١رة العدل، وزا: الكويت (٨٢، ص ٤
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 ): مدني آويتي١٥٣. م(في المعاوضات فقط   -اتصال التدليس بالمتعاقد اآلخر  .٣

 .من وسطه في أبرام العقد/ تابعه / نائبه /   يجب ان تكون الحيل التدليسية صادرة من المتعاقد اآلخر  األصل -

د    : ن الغير فقط اذا آان  المتعاقد اآلخر أثره رغم صدوره م      يعمل التدليس    االستثناء - رام العق د اب ان  / عالمًا بهذه الحيل عن آ

  .في استطاعته أن يعلم بها

  . بالعاقد اآلخر مطلوب  في عقود المعاوضة فقط  شرط اتصال التدليس-
  

  

 :التدليس هو الدافع الى التعاقد .٤

o مؤثرًا/ أي جوهريًا (قد يجب أن أن يكون التدليس هو السبب الرتضاء المدلس عليه التعا.( 

o                 فاذا لم يكن للتدليس أثر عليه فانه ال  . يجب أن أن يكون التدليس على قدر من األهمية بحيث ينطلي على المدلس عليه و ينخدع به

 .يؤثر في العقد و ال يعيبه

o اضي الموضوعيترك تقديره لق(شخصي : لمدلس عليه المعيار في تقدير أثر التدليس على ا.( 
  

  
  

إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليƩ على اǓخر، وجŇره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما  " المتبادلالتدليس  •
 .استقرار التعامل:  الهدف). مدني كويتي١đđ. م ("التمسك بإبطال العقد

  

 :الصادر من ناقص األهليةالتدليس  •
  

  

  

  

  

  

  

  مبادئ قضائية
  

أن قوام التدليȄ هو اƩيلة الƔ توجه للمتعاقد بقصد تȢريره وجعله يعتقد أمراً Ƹالف الواقع واƩقيقةÛ وذلȬ بȢية دفعـه إىل ارتـضاء                       "
ملتعاقد معه وƸدعه وجيعله يرتـضي  التعاقدÛ فال بد لقيام التدليȄ من التجاء املدلȄ إىل حيلة من اƩيل وأن يكون ذلȬ بقصد أن يضلل ا                

ويلȂم إىل  .. العقدÛ فالتدليȄ يقوم على قصد مȂدوǯ من املدلÛȄ قصد يف اخلديعة والتضليلÛ وقصد يف دفع املضلل املǺدوț إىل التعاقد                  
ǹɇمتصالً باملتعاقد ا Ȅأن يكون التدلي Ȭذل Ǣدده املادتانجانƠ Ƀر على النحو الذ ČĐĎ و ČĐďمن القانون."  

  
ة الكويت              رآز نظم المعلومات،    م سم    ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دول د  ٣، الق ، قاعدة  ٢، مجل
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٨١، ص ١

 
   من القانون المدني الكويتي)٩٧ (المادة

č.  نال Ǐعل Ü ǊليتǋƊ ƭبنق ǁن يتمسƊ لية منǋǕا ƭƿنا ƴلية يمنǋǕتوافر ا Ǐد ادعƿ ن يكونƊ Üالقانون Ǌب Ǒحو ما يقض
Ǌلدي . 

Ď.  عتقادǙا Ǐن تحمل علƊ نهاƋمن ش Ü تدليسية ƾرƱ Ǐلƍ Ü ǊليتǋƊ ƭنق ƇفاƤƍ سبيل Ǒف Ü رƮالقا Ƌذا لجƍ ǊنƊ Ǐعل
  . بتوافر اǋǕلية لديÜ Ǌ كان ملتزماŹ بتعويƯ من تعاƿد معǊ عما يرتبǊ لǊ اǗبƱال من ضرر

ď. Ǒالويجوز للقاضƱبǗا ǎدعو Ưبرف Ǒن يقضƊ للفقرة السابقة Źوفقا ƾالمستح Ưسبيل التعوي Ǐعل Ü .  
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 :ليسأثر التد •

ًا                   ه، لكون رضائه معيب دلس علي د الم سؤلية              + يكون العقد قابًال لالبطال لمصلحة العاق ه الم وم مع ًا تق ًال خاطئ شكل عم دليس ي ا ان الت آم

  :للعاقد المدلس عليه الخيار بين=  التقصيرية للمدلس، يمكن معه طلب التعويض ان آان له محل  

 أو  طلب ابطال العقد .١

  ).تعويض عيني عن الضرر(خلص من الشروط الباهظة على اساس المسئولية التقصيرية الت+  العقد التمسك ب .٢

  

  

  

  *)Glossary(مسرد 

  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Fraud / fraudulent  تدليس  

misrepresentation / deceit 
(French: dol) 

 / Artifices / deceptive practices  طرق احتيالية  
machinations (French: 
manoevres)  

 :Fraudulent reticence (French  آتمان تدليسي  
réticence dolosive) 

 Deceiver  المدلس  
 Deceived party  المدلس عليه  
 Obligation to disclose  االلتزام باالخبار  

information / to inform   
  

  
  

ا  ي ف ليوجرا   )Reference Materials(بب

 : العربيةباللغة •

 )١٩٩٨مؤسسة دار الكتب، : الكويت (٢، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .١
  ).١٩٨٢الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .٢
  ).١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (٢، ط ٣-١ ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميوري، عبد الرزاق السنه .٣
  ).١٩٨١، دار النهضة العربية: القاهرة (٣ العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: ١،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .٤
 ).١٩٨٤، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: دة المنفردةنظرية العقد و االرا عبد الفتاح عبد الباقي، .٥
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 :اإلنجليزية باللغة •

١.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, ٢nd edn (Oxford: Clarendon Press, ١٩٩٢). 
٢.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, ١٩٩١). 
٣.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, ١٩٩٨). 
٦. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to ١ July ١٩٩٤ ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, ١٩٩٥). 
٧. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, ٣rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

١٩٧٩). 
٨. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, ١٩٩٠). 

 

 :الفرنسية باللغة •

١. Christian Larromet, Droit Civil, ٣rd edn (Paris: Economica, ١٩٩٦). 
٢. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, ٧th edn (Paris: 

Dalloz, ١٩٩٩). 
٣. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  ١٠th 

edn (Paris: Montchrestien, ١٩٩١). 
٤. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, ١١th edn, ٣ vols 

(Paris: Éditions Cujas, ٢٠٠١). 
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LECTURE HANDOUT # ČĎ 
ƅاƮيوب الرƳ  

_______________  

  

 (Le Violence)االآراه : ثالثًا
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى   /  الخوف      االآراهتعريف   • الرهبة التي تبعث في نفس العاقد دون وجه حق اثر تهديده بأذى جسيم، و التي تدفعه الى التعاقد عل

 .لرهبة عليهنحو ال يرتضيه دون تأثير هذه ا
 

 :االآراه عناصر •

 ):العنصر المادي (وسائل االآراه .١

o  هي وسائل ضغط  لدفع ارادة العاقد الى التعاقد، رهبة من آثارهاماهيتها  . 

o وسائل حسية  :صورها   

  وسائل نفسية 

 
  من القانون المدني الكويتي) ١٥٦(المادة 

 يجوز طلب إبطال العقد على أساƩ اإلكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رǋبة قائمة في نفسه ،  .١
وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت ǋذه الرǋبة قد دفعته إلى التعاقد ، بحƚ أنه لوالǋا ما كان يجريه ، 

 .على نحو ما ارتضاه عليه
بر الرǋبة قائمة في نفƩ المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذǎ  وتعت .٢

جسيم يتهدد أو يتصور أنه يتهدده ǋو أو أحداً من الƺير ، في النفƩ أو الجسم أو العرƯ أو الشرف 
  .أو المال

ď. المتعاقد حالته من الذكورة أو األنو Ʃبة في نفǋثة وسنه وعلمه أو جهله  ويراعى في تقدير قيام الر
  .وصحته أو مرضه ، وكل ظرف ƈخر من شأنه أن يƌثر في مدǎ ما يترتب من خوفه في نفسه

 
  من القانون المدني الكويتي) ١٥٧(المادة 

يلزم ، ألعمال اإلكراه أن تكون الرǋبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاƇ العقد ، قد بعثت في نفسه  .١
فعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد بفعل المتعاقد اǓخر أو ب

 .لمصلحته
فإذا صدر اإلكراه من شخƭ من الƺير ، فإنه ال يكون للمتعاقد المكره طلب اإلبطال على أساسه ، إال  .٢

  .علم بهإذا كان المتعاقد اǓخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله ، أو كان من المفروƯ حتماً أنه ي

ď. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.  

 
 Ɣالماد)ČĐē (Ǐيتǋǀال Ǐن المدنǋانƾمن ال  

يجوز ، في التبرعات ، طلب اإلبطال ، إذا كان الرضاƇ بها قد جاƇ نتيجة اإلكراه ، دون اعتبار لمن 
 .صدر اإلكراه عنه
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o شروطها: 

a. مؤثرة: 

 . العبرة ليست بوسيلة االآراه، بل بما يتولد منها من خوف و رهبة 

الظروف المحيطة  ) + الجسدية،  الخلفية العلمية، الخ/ الحالة العصبية ( الحالة الشخصية للعاقد     شخصي  معيار الرهبة    

  ).آهل بالناس، الخ/ مكان منعزل (
 

b. بفعل فاعل: 

 ).بفعل فاعل(يجب ان تنسب وسائل االآراه الى شخص ما  

  

c. يترتب عليها التهديد بأذًى جسيم: 

 . حقيقيا أو جديا، اذًا يعتد بمجرد الخطر الوهميًً  ال  يشترط آون األذىجدية الخطر  

 .    يشترط جسامة الخطر في ذهن العاقدجسامة الخطر  

 .مستقبًال،  ما دام يولد الرهبة الدافعة للتعاقد/   يستوي أن يكون الخطر حاًال موعد الخطر  

سه محل الخطر   د نف ى العاق ًا ال ون الخطر موجه ستوي أن يك واه /   ي ة الع/ س ة الدافع د الرهب ا دام يول د اآلخر،  م اق

 .للتعاقد

  

  

 ):النفسيالعنصر  (الرهبة .٢

o يجب أن تؤدي وسائل االآراه الى استشعار العاقد للخوف و الرهبة بصورة تؤثر في ارادته و تدفعه الى التعاقد  الرهبة دور. 

o  الظروف المحيطة +  الشخصية للعاقدالحالة: معيار شخصي معيار الرهبة. 

o  مستقبًال/ اال أنه يستوي أن يكون الخطر حاًال ( يجب أن تتملكه وقت التعاقد  الرهبة توقيت.( 

o  يجب أن تكون قد بعثت في نفس العاقد دون وجه حق الرهبة شرط.  

o دون و جه حق قد بعثت في نفس العاقد الرهبة يجب أن تكون illegitimate threat)      ام الرهب دير قي ا تق انون، أم ة بحد  مسألة ق

 ).ذاتها من عدمه فمسألة واقع

o   دون وجه حق/  بحق الرهبة صور تولد: 

a.  ال  اآراه ألن الرهبة تولدت بحق= هدف مشروع  + وسائل اآراه مشروعة. 

b.  اآراه لتحقق العنصر النفسي=  هدف غير مشروع + وسائل اآراه غير مشروعة. 

c.     راه ألن ال   =  هدف غير مشروع      + وسائل اآراه مشروعة ر وجه بحق         اآ دت بغي ة تول دم مشروعية الغرض    (رهب + لع

 ).تعسف في استعمال الحق

d.  شروعة ر م راه غي ائل اآ شروع+ وس سي =    هدف م صر النف ق العن راه لتحق راه =  اآ ه اآ و ان سائد ه رأي ال دم (ال لع

 ).مشروعية الوسائل
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 :باالآراه شروط التمسك •

 :الرهبة هي الدافع للتعاقد .١

o  حيث درجة التاثير في ارادة العاقد و دفعه الى التعاقدتشترط الجسامة من. 

o ذاتي يختلف من عاقد الى آخر/  شخصي معيار الرهبة. 

  

 ): نفس القواعد الخاصة بالتدليس– في المعاوضات فقط ( بالعاقد اآلخراالآراهاتصال  .٢

 .من وسطه في أبرام العقد/ تابعه/ نائبه /   يجب ان يكون االآراه صادرًا من المتعاقد اآلخر   األصل   -

د اآلخر                      االستثناء  - ان  المتعاق ر فقط اذا آ د           :   يعمل االآراه أثره رغم صدوره من الغي رام العق د اب ه عن ًا ب ي    / عالم ان ف آ

  .استطاعته أن يعلم به

  .  شرط اتصال االآراه بالعاقد اآلخر مطلوب  في عقود المعاوضة فقط-
  

 

 :أثر االآراه •

سؤلية التقصيرية           +  لالبطال لمصلحة العاقد المكره، لكون رضائه معيبًا         يكون العقد قابالً   ه الم آما ان االآراه يشكل عمًال خاطئًا تقوم مع

  :للعاقد ضحية االآراه الخيار بين= لمن أوقع االآراه، يمكن معه طلب التعويض ان آان له محل 

 أو  طلب ابطال العقد .١

  ).تعويض عيني عن الضرر(باهظة على اساس المسئولية التقصيرية التخلص من الشروط ال+  التمسك بالعقد  .٢

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حكم قضائي
 

ƿد رسمƘ اƱǗار العاǅ لنƲاǅ اǗكراǉ من حيƿ ƚيامǊ وƛƊرǉ فهǑ           من القانون المدنƍčđĒ     Ǒذ كانƘ المادة    "
تقرر Ɗن Ɗساƿ Ʃياǅ اǗكراǉ يتركز فƊ Ǒن المتعاƿد يرتضǏ التƮرƻ تحƘ سلƱان الرǋبة Ɗو الƤوƻ فهو                 
                    Ʊƺùة ضùنتيج Ƈنما جاƍتيار وƤحرا عن كامل ا ǑتƋي ǅل Ǌن رضائƊ Ǚƍ حقيقة ƻرƮالت Ǐذا كان يرتضƍ

غبة منǊ فǑ دفƴ اǕذǎ الذǐ يتهددƊ ǉو يتهدد غيرǉ ويجب Ɗن تكون الرǋبة ƿائمùة               عليǊ وƿسرا وƍجبارا ور   
حقيقة فǑ نفƩ المتعاƿد عند ارتضائǊ العقد ويلزǅ لقياǅ اǗكراƊ ǉن تكون الرǋبة ƿد ولدƘ فǑ نفƩ المتعاƿد                  

قانون من غير بƺير وجǊ حƾ فƿ ǚياǅ لǘكراƍ ǉذا بعƚ المتعاƿد الرǋبة فǑ نفƩ عزيمة بوسيلة يسمƠ بها ال  
                   Ƙùƛد بعùƿ بةǋن الرƊ Ƙباƛƍ Ƈيتحمل عب ǐو الذǋ ǉكراǗا Ǐومدع Ǌمن اجل ǊباحƊ ǐالذ Ưرƺتجاوز لل
                   ǅداƤتùو اسǋ يدƮبدون ر ǁدار شيƮƍ عةƿالنيابة العامة عن وا Ʒǚبƍ وكان ǁلما كان ذل ƾح Ǌبدون وج

 ."حƾ يسمƠ بǊ القانون
 

سم  ١٩٩٦ -١٩٩٢ التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت  مجموعة القواعد القانونية مرآز نظم المعلومات،     د  ٣، الق ، ١، مجل
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٦٤٥، ص ٤قاعدة 
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  حكم قضائي
 

ره بخطر محدق                       " د المك د المتعاق راه المبطل للرضا يتحقق بتهدي من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اإلآ

ك        بنفسه أو بماله أو باستعمال   ا ويكون من نتيجة ذل تخلص منه ا أو ال وسائل ضغط أخرى ال قبل له باحتماله

ي                         د بعثت ف ة ق ذه الرهب ارا وينبغي أن تكون ه ه اختي حصول رهبة تحمله على اإلقرار بقبول ما لم يكن ليقبل

ا                           ه ف م إلي ن نفس المتعاقد بفعل فاعل سواء آان هو المتعاقد اآلخر أو شخص آخر ممن يمكن أن يعزى عمله

تولدت الرهبة بغير تدخل من أحد آما لو تولدت بفعل الظروف المحيطة بالشخص فان اإلآراه ال يتحقق ومن                 

ه                  ه ال يتحقق ب ستأنفة ب ا ال دخل للم ثم فان ما يثيره المستأنف عليه بشأن ظروفه الشخصية وحاجته للنقود مم

اء              ه الوف ان قبول الي ف انون وبالت رة            اإلآراه بالمعنى المقصود في الق ا للفق ة يكون صحيحا طبق ة العراقي  بالعمل

  ". من القانون المدني ويترتب عليه إبراء المستأنف من الحقوق المطالب بها١٧٤الثانية من المادة 
 

سم  ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت   مرآز نظم المعلومات،     د  ٣، الق ، ١، مجل
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٦٤٥ ص ،٥قاعدة 

  حكم قضائي
 

دة " ما ل ا آانت  ذ  من ١٥٦إ ه  اإلآرا م  نظا ل عام  ل ا اإلطار  رسمت  قد  لمدني  ا انون  ق ل ا من   

يرتضى  قد  متعا ل ا أن  في  ترآز  ي ه  اإلآرا ام  ي ق أساس  أن  تقرر  فهي  ثره  وأ يامه  ق حيث 

ا يرتضى  آان  ذا  إ فهو  الخوف  أو  لرهبة  ا سلطان  تحت  لتصرف  أن ا إال  قة  حقي لتصرف 

وإجبارا  وقسرا  يه  عل ضغط  تيجة  ن جاء  ما  ن وإ اختيار  آامل  عن  حرا  أتي  ي م  ل ئه  رضا

ئمة  ا ق لرهبة  ا تكون  أن  ويجب  غيره  تهدد  ي أو  تهدده  ي الذي  األذى  دفع  في  منه  ورغبة 

قد  لرهبة  ا تكون  أن  ه  اإلآرا ام  ي ق ل لزم  وي عقد  ل ا ئه  ارتضا عند  قد  عا مت ل ا نفس  في  قة  ي حق

نفس  في  في ولدت  لرهبة  ا قد  متعا ل ا بعث  ذا  إ ه  لإلآرا م  يا ق فال  حق  وجه  بغير  قد  متعا ل ا

اجله  من  باحه  أ الذي  للغرض  تجاوز  غير  من  انون  ق ل ا ها  ب يسمح  لة  بوسي عزيمة  نفس 

ما  ل حق  وجه  بدون  بعثت  قد  الرهبة  أن  ثبات  إ عبء  يتحمل  الذي  هو  ه  اإلآرا ومدعى 

إصدا قعة  وا عن  لعامة  ا بة  ا ي ن ل ا إبالغ  وآان  ذلك  م آان  استخدا هو  رصيد  بدون  شيك  ر 

انون ق ل ا به  يسمح    ."حق 
 

ات،      ة الكويت               مرآز نظم المعلوم ز في دول ة التميي ا محكم ة التي أقرته سم  ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانوني ، ٣، الق
  .[CD] ). ٢٠٠١وزارة العدل، : الكويت (٦٤٥، ص ٤، قاعدة ١مجلد 
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  *)Glossary(مسرد 

  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 :Duress; undue pressure (French  اآراه  

violence) 
 Constraint; fear  رهبة  
 Physical violence  اآراه مادي  
 Moral violence  اآراه معنوي  
 Reverential fear (French: crainte  النفوذ األدبي  

révérentielle)  
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  اƅــوب الرƮــƳي

ŷـالل : رابعــاƸتƨǗا  (Exploitation) 
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 (Exploitation)  االستغـــــالل : رابعــًا
  

  من القانون المدني الكويتي) 159(المادة 

 ǎوǋ را ، أوǋخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاƈ في ƭشخ Ċلƺذا است
 Ơل فيه سطوته األدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالƺجامحاً ، أو است

يره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باǋظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه غ
وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيƚ يكون إبرامه تنكراً ظاǋراً لشرف التعامل 
ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناƇ على طلب ضحية االستƺالل ووفقاً للعدالة 

 أو ينقƭ من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف ومراعاة لظروف الحال ،
 .Ǔخر ، أو أن يبطل العقد

  

  

  

  

  
  

  

 

حد العاقدين، عن قصد، من حالة ضعف لدى العاقد اآلخر، بحيث يدفعه الى ابرام عقد ينطوي، وقت ابرامه، على عدم    

ر (أدبي / ظ بين التزام العاقد ضحية االستغالل و بين ما يعود عليه من نفع مادي       ح بمع مراعاة أن العقود تهدف الى ال

.( 

  .جسيم بين األداءات من عدمه/ يترك للقاضي تحديد وجود عدم تناسب باهظ .  عيار لالستغالل
  
  

 :أدبي/ دم التناسب الباهظ بين التزام العاقد و ما يعود عليه من نفع مادي ع

 . ، بصورة منافية لشرف التعامل)جسيمًا(دم التعادل بين األداءات، بل ينبغي أن يكون الفرق باهظًا 

 .ت عدم التعادل بين األداء يقع على من يدعيه

 .ي مسألة واقع تخضع لسلطة قاضي الموضوع  الغبن باهظًا من عدمه ه

 :ء

 ). االقتصادية/ السوقية (بالقيمة الشخصية لألداء لدى العاقد، و ليس بقيمته المادية 

 :لعقد

 ).باعتباره وقت صدور رضاه( العبرة بقيمة األداء وقت ابرام الوعد بالعقد ن هو الواعد 

 ).باعتباره وقت صدور رضاه( العبرة بقيمة األداء وقت اعالن رغبته بالتعاقد ن هو الموعود له 
 

إ

ا

  

  

 تعريف االستغالل  
  

o هو افادة أ

اسب باهتن

بالضرورة

o ال يوجد م

 عناصر االستغالل
 

 -العنصر المادي  .1

o ال يكفي ع

o عبء اثبا

o تقدير آون

o قيمة األدا

 العبرة  

الوعد با 

 اذا آان المغبو -

 اذا آان المغبو -
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  صور االستغالل
 

بن  ( اختالل التعادل بين االداءات المتقابلة بشكل غير مألوف في التعامل     ) عقود المعاوضة (في العقود الملزمة للجانبين       الغ

 .و يعتد هنا بكل عبٍء يؤثر في مدى حق العاقد ). اليسيرالفاحش فقط، ال 

 . المقارنة تكون بين مبلغ التزام العاقد و الفائدة التي تعود عليه من التزامه) الهبة(في العقود الملزمة لجانب واحد  

رع               )  المجال األوسع لالستغالل  (عقود التبرع     ود التب ين         عادة ما يكون االستغالل أشد وطأًة  في عق ًا ب ادل آلي دام التع النع

 .و يتبين هنا من عدم التناسب بين قيمة التبرع و المنفعة األدبية المتولدة عن هذا التبرع. أداءات الطرفين

ود      العقود االحتمالية     ذه العق ي تفرضها ه ا   ( ال تقوم المقارنة بين االلتزامات الت ا آله ة الوجود أو     / ألنه ر محقق بعضها غي

د         )دارغير محققة المق   رام العق ال    . ، بل تكون المقارنة بين احتماالت الكسب و الخسارة لكل من الطرفين وقت اب ان احتم اذا آ ف

 .الخسارة يفوق احتمال الربح بشكل فاحش تحقق العنصر المادي

  
 

 :العنصر النفسي .2

A. ضعف أحد العاقدين: 

i.  محيطةحالة الضرورة الدافعة للتعاقد تحت الحاح الظروف ال الحاجة الملجئة. 

ii. الخفة و التسرع مع عدم االآتراث بالنتائج المترتبة على التصرف الطيش البين  . 

iii. أمر / شئ  ب/  الولع و التعلق الشديد بشخص  الهوى الجامح. 

iv.   النفوذ األدبي لشخص على آخر  السطوة األدبية  

v.  السابقة على سبيل المثال ال الحصر حالة عامة يفهم منها ان المشرع الكويتي قد أورد الحاالت  الضعف الظاهر. 

  
 

B.  نية االستغالل(استغالل المتعاقد اآلخر لحالة الضعف:( 

 .يجب أن يستغل العاقد ظرف ضعف العاقد اآلخر في ابرام عقد يتضمن غبنًا لألخير، سواء لصالحه أو لصالح غيره •

د اآلخر       = لتحقق نية االستغالل يجب      • ة ضعف العاق د بحال م العاق د + عل ذا الضعف   تعم سي     .   استغالل ه د أمر نف و لكن ألن العم

 ).ما لم يثبت العكس(صعب االثبات، يكتفى بالعلم بحالة الضعف الفتراض توافر العمد لديه، أي نية االستغالل 

د          • شترط البطال   ال: اذًا. يتحقق العنصر النفسي و لو آانت نية االستغالل لم تتوفر في العاقد نفسه و انما في الغير األجنبي عن العق  ي

 .العقد لالستغالل اتصال االستغالل بالعاقد اآلخر

 .رغم اشتراط نية االستغالل،  فان االستغالل الصادر من النائب يعتبر صادرًا من األصيل، و لو لم يعلم به:  الحظ •

  
  

C.  نية االستغالل(االستغالل هو الدافع للتعاقد:( 

 .ضحية االستغالل و قت ابرام العقد هي التي دفعته للتعاقد ، بحيث لوالها ما تعاقديجب أن تكون حالة الضعف التي الزمت العاقد  •

 .الى مجرد قبول الشروط المجحفة/ يستوي أن تكون حالة الضعف قد أدت الى التعاقد  •
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  أثر االستغالل
 

o امات العاقد ضحية االستغـاللزيادة التز/ انقاص التزامات العاقـد ضحيـة االستغـالل / ابطـال العقـد : سلطات القاضي. 

o              ديره ديل لتق دار التع رك مق ل يت امًال، ب ة    (ال يلتزم القاضي باعادة التوازن االقتصادي للعقد آ ارات العدال ًا اعتب ظروف  /  مراعي

 ). ال سيما في عقود التبرع: الدواعي االنسانية/ الحال 

  

  

  

  

  
 

 

 
  من القانون المدني الكويتي) 160(المادة 

 ،Ƴعلى طلب المتبر Ƈالل ، يكون للقاضي ، بناƺوليدة االست Ɛالتي تج Ƴفي عقود التبر
لحال، وبمراعاة أن يبطل العقد أو أن ينقƭ قدر المال المتبرƳ به وفقاً لظروف ا

 .مقتضيات العدالة واالعتبارات اإلنسانية

 :ابطــال العقـــد .1

o قد لالستغالل من تلقاء نفسه، و انما فقط بناء على طلب العاقد الضحية وحدهال يملك القاضي سلطة ابطال الع. 

o  ود ي العق ة ف دة العام رر االبطال لمصلحته      القاع ذي تق ه الطرف ال ل لالبطال اذا تمسك ب د القاب زم القاضي بابطال العق  يلت

 ). مدني180/2. م(

o     ال يلتزم القاضي بابطال العقد لالستغالل اذا تمسك العاقد الضحية، بل يملك رفض االبطال            االستثناء الخاص باالستغالل  +

 .أحدهما/ االآتفاء بتعديل التزامات الطرفين 

  
  

 :انقاص التزامـات العاقــد ضحيــة االستغـــالل .2

o انقاص مبلغ الوصية بناء على طلب الورثة: مثال. 

o فال يملك االبطال(لتزاماته التزم القاضي بذلك اذا طلب العاقد الضحية مجرد انقاص ا.( 

o يملك القاضي مجرد انقاص التزامات المغبون، و لو طلب االبطال. 

o ال يلتزم القاضي باعادة االتوازن االقتصادي للعقد آامًال، بل يترك مقدار التعديل لتقديره. 

  
  

 :زيـادة التزامـات العاقــد اآلخــر .3

o  التبرعيكون في عقود المعاوضة دون. 

o  العاقد اآلخر فقط، و ليس بمبادرة القاضي/ يكون بناء على  طلب العاقد الضحية. 
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 سقوط دعوى االستغالل
  

 

 Ɣ161(الماد (Ǐيتǋǀال Ǐن المدنǋانƾمن ال  
 .تسقط دعوǎ االستƺالل بمضي سنة من وقت إبرام العقد .1
على أنه إذا جاƇ العقد نتيجة استƺالل الهوǎ الجامƠ أو السطوة األدبية ، فƺن  .2

ƣأو السطوة ، على أن سريان مدة السنة ال يبدأ ، إال من تاري ǎزوال تأثير الهو 
  .تسقط الدعوǎ على أية حال بفوات خمƩ عشرة سنة من إبرام العقد

  

  

  

  

  
  

  

  :مدة السقوط

o  تنقضي دعوي االبطال على أساس االستغالل بمضي سنة من تاريخ ابرام العقد القاعدة . 

o  ريان من تاريخ  زوال الحالة  يبدأ السالسطوة األدبية + حالتي الهوى الجامح. 

  

  :مدة التقادم

o  السطوة مستمرًا/ و لو آان تأثير الهوى (في جميع األحوال تسقط دعوى االستغالل بمضي خمس عشرة سنة من ابرام العقد.( 

 

  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Exploitation; abuse  استغالل  
 Gross disproportion   الفاحش/عدم التناسب الجسيم   

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 
unless otherwise specified. 

  
  
  
  

  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: لاللتزامالمصادر االرادية ابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (سالميدراسة معمقة و مقارنة بالفقه اال: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5
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 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # 15 
  

  اƅــوب الرƮــƳي

ŷــاƨامƢ : بـــنƸالـ(Lésion)  
 
 
 

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
 
 

  
 المحتويـات

 

  2.........................................................................................................................................................نتعريف الغب

  3......................................................................................................................................................شــروط الغبــن

  3..........................................................................................................................................................أثــر الغبــن

  4............................................................................................................................................سقــوط دعــوى الغبــن

  4............................................................................................................................... الغــبنX  االستغــالل –مقارنــة 

  Glossary(................................................................................................................................................4(مسرد 

  Further Reading(.................................................................................................................................4(لالطالع 

  Reference Materials(.......................................................................................................................5(ببليوجرافيا 
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  (Lésion)الـغبـــن : خامســًا

 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   القانون المدني الكويتيمن) 162(المادة 
  

لƺبن الذي ال يكون نتيجة غلط أو تدليƩ أو إكراه أو استƺالل ال يكون له تأثير على العقد ، إال في األحوال الخاصة التي 
  .صرƟ بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية

  
  

  من القانون المدني الكويتي) 163(المادة 
  

بن فاحƫ للدولة أو لƺيرǋا من األشخاƭ االعتبارية العامة ، أو ألحد من عديمي األǋلية أو ناقصيها إذا نتƝ عن العقد غ .1
، أو لجهة الوقف ، جاز للمƺبون أن يطلب تعديل التزام الطرف اǓخر ، أو التزامه ǋو ، بما يرفع عنه الفحƫ في 

  .الƺبن
  .خمƩويعتبر الƺبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على ال .2
  .وال يحول دون الطعن بالƺبن أن يكون العقد قد أجرǎ عن المƺبون ممن ينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة .3

  
  

  من القانون المدني الكويتي) 164(المادة 
  

غيرǋا من جوز للمتعاقد مع المƺبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسƣ ، وذلك ما لم يكن المƺبون ǋو الدولة أو 
  .ألشخاƭ االعتبارية العامة

  
  

  من القانون المدني الكويتي) 165(المادة 
  

  .ال يجوز الطعن بالƺبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون
  

  
  من القانون المدني الكويتي) 166(المادة 

  

الل سنة ، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرǋا من األشخاƭ االعتبارية العامة ولجهة الوقف سقط دعوǎ الƺبن ، إذا لم ترفع خ
وعلى أية حال تسقط الدعوǎ . من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي األǋلية ناقصيها من تاريƣ اكتمال األǋلية أو الموت

  .مضي خمƩ عشرة سنة من وقت إبرام العقد
  

  يف الغبن

o ة هو الخسارة الم ذي (pecuniary disadvantage)الي ل ال ه و المقاب ين التزام اهظ ب دم التناسب الب د نتيجة ع ي تلحق العاق  الت

 .يحصل عليه وفقًا للعقد

o   جسيمة( ال يقوم الغبن بمجرد عدم التعادل بين االلتزامات، بل  يشترط معه آون الخسارة فادحة.( 

o   قد الضحية، فان الغبن يصبح استغالالًًاذا آان الغبن نتيجة استغالل لضعف لدى العا. 

o بخالف االستغالل، فان الغبن ال يقوم اال بصدد عقود المعاوضة فقط. 
 

ا
ي

ي
ا

ت

ب

  

  

تعر
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 شــروط الغبــن
 

 عقد معاوضة ملزم للجانبين .1

o                       د اذًا من وجود أداءات متقاب ة  يكون الغبن في المعاوضات دون التبرعات، ألن مناط الغبن هو عدم التعادل بين االداءات، فال ب ل

 .حتى يمكن أن تثار مسألة الغبن أساسًا

o ال يكفي آون العقد معاوضًة، بل يلزم أن يكون ملزمًا للجانبين آذلك، و ليس لجانب واحد. 

 
 عقد محدد القيمة .2

o           لدى   يقوم الغبن فقط بصدد العقود محددة القيمة، التي يتحدد فيها قيمة التزامات الطرفين مقدمًا                                      )   البيع  ( العقود محددة القيمة

 ).حتى يمكن المقارنة بينهما للوقوف على مدى تعادلهما(ابرام العقد 

o  ة ود االحتمالي ا أن العق ربح و الخسارة، بينم االت ال ا تحمل للطرفين احتم ا بطبيعته ا لكونه بن معه وم الغ ا ال يق  األرجح انه

 .العبرة في الغبن هي بوقت ابرام العقد

 
 ناقصة وفقًا للقانونالم/ العقد غير مبرم بطريق المزايدة  .3

o  المناقصة/ المقصود هو الحاالت التي يفرض بها القانون التعاقد بطريق بالمزايدة. 

o  اذًا يجوز الطعن فيها بالغبن(الحظر ال يشمل عقود  المزادات التجارية.( 

 
 الغبن فاحش .4

o للعقد، و ليس التفاوت اليسيرالمقصود هو عدم التناسب الباهظ بين التزام العاقد  و المقابل الذي يحصل عليه وفقًا . 

o  أيًا آانت قيمته بعد ذلك)وقت ابرام العقد(يعتبر الغبن فاحشًا اذا زادت نسبته على الخمس من قيمة العقد ،. 

o في حالة الوعد بالعقد ، يقدر الغبن وقت اعالن الموعود له رغبته في التعاقد، لكونه وقت ابرام العقد الموعود به. 

 
  مدني163شخاص المذآورين في المادة المغبون احد اال .5

o  نص عليهم المشرع حصرأ لحاجتهم الى الحماية. 

o الغبن هنا يؤثر في العقد و لو آان النائب قد حصل على اذن المحكمة في ابرامه. 

o هؤالء األشخاص هم:    .aالدولة و غيرها من االشخاص االعتبارية العامة   

.bعديمو االهلية أو ناقصوها   

.cلوقف  جهة ا 

  

 أثــر الغبــن
 خيار المغبون في طلب تعديل العقد .1

o يقوم القاضي بتعديل العقد بما برفع الفحش من الغبن، و ليس آل الغبن. 

o يقع التعديل على التزام الطرف الغابناألصل    :الوسائل . 

 تزامه  طلب المغبون تعديل الa.     : يقع التعديل على التزام الطرف المغبون اذااالستثناء 

.b ظروف التعاقد تتطلب ذلك/   آانت العدالة  
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 خيار المتعاقد مع المغبون في توقي تعديل العقد بطلب فسخه .2

o سبب منحه هذا الحق هو انه قد يكون ما آان ليرتضي التعاقد اال بالشروط التي تم العقد بها. 

o غيرها من االشخاص االعتبارية العامة ال يملك المتعاقد مع المغبون هذا الخيار اذا آان المغبون هو الدولة و . 

  

 سقــوط دعــوى الغبــن
  

  :مدة السقوط

o  ة ة  / الدول ة العام خاص االعتباري ف + االش ة الوق نة             جه ضي س بن بم اس الغ ى أس ال عل وي االبط ضي دع  تنق

 .من تاريخ ابرام العقد

o  تــاريخ اآتمـال األهليـة أو الموت يبــدأ الســريان مــنعديمو االهلية أو ناقصوها .  
 

  :مدة التقادم

o في جميع األحوال تسقط دعوى الغبن بمضي خمس عشرة سنة من ابرام العقد. 

  

  الغــبنX  االستغــالل –مقارنــة 
  

  الغبــــن  االستغـــالل

  ال يلزم أن يكون نتيجة لالستغالل  )عدم التعادل بين االلتزامات(يترتب عليه الغبن 

  )الملزمة للجانبين(يقع على عقود المعاوضة فقط   التبرع+ قع على عقود المعاوضة ي

  

  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Prejudice (French: lésion)  الغبن  
 Pecuniary disadvantage  الخسارة المالية  
 Gross / excessive disproportion  الفاحش/ عدم التناسب الجسيم   
-Performance and counter  األداء و األداء المقابل  

performance 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 

unless otherwise specified. 
  

  

  )Further Reading(لالطالع 
  .11، ملحق العدد الثاني، السنة مجلة الحقوق، "دراسة مقارنة: ي القانون المدني الكويتيالغبن ف" بدر جاسم اليعقوب، 
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  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتي الحي حجازي، عبد .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
ال  ).1981، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،قانون المدنيالوسيط في شرح    ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5

 

 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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  تعريـــف المحـــل
 

 .محل العقد هو مجموع االلتزامات الناشئة عنه •

  االلتزام باعطاء.  1   :انواع االلتزام من حيث المحل •

  التزام بعمل .  2

 االلتزام باالمتناع عن عمل.  3
  
  

  شـــروط المحـــل  
  

  صور االستحالة

  

    نسبيةاستحالة

  

 استحالة مطلقة

 استحالة مطلقة معاصرة  استحالة مطلقة الحقة
 لنشوء االلتزام  لنشوء االلتزام

  قانونية مطلقةاستحالة  طبيعية مطلقةاستحالة
   

  

 

 )the objet  must be possibleأن يكـون المحـل ممكنـا (شـرط االمكـان  .1

 ".موجودًا" / "ممكنًا"ال بد أن يكون محل األداء  •

 :شرط االمكان من حيث نوع األداء •

o  ل زام بعم زام + االلت ل  االلت ن عم اع ع ون األداء باالمتن ي ان يك ًا" ينبغ ه" ممكن ي ذات ان . ف اذا آ ف

 ).impossibilium nulla obligatioال التزام بمستحيل : القاعدة(ع االلتزام باطًال، مستحيًال وق

o  شرط الوجود: أنظر(آونه قابًال للوجود مستقبًال / الشيء فعًال " وجود" ينبغي باعطاء  االلتزام.( 
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o     ادام ممكن       ):  مدني 170. التعهد عن الغير، م   (فعله  / االلتزام بمال الغير زام صحيح م ه    االلت أي (ًا في ذات

ستحيالً  يس م ة   ل تحالة مطلق ر    )اس اء الغي ى رض ًا عل دًا موقوف ر عق ت  X، فيعتب ر آان ض الغي   اذا رف

 .ًا المحل ممكنألناالستحالة نسبية فقط فيقوم العقد صحيحًا 

  

 

 : دون قيام االلتزامحؤولهامن حيث  أنواع االستحالة •

سبية  .1 تحالة الن زام  (االس ام االلت ول دون قي ديال تح زام   ) العق ا االلت ون معه ي يك تحالة الت ي االس   ه

 .مستحيًال بالنسبة للملتزم دون سواه

 ):تحول دون قيام االلتزام العقدي(االستحالة المطلقة  .2

 . هي االستحالة التي يكون معها االلتزام مستحيًال في ذاته، أي على للكافة 

تحالة  و  االس صود ه د  المق ة المعاصرة للعق رامالقائ(المطلق ت االب ة وق تحالة ) م ا االس ط، ام فق

ى   ا عل شأ صحيحًا، فيقتصر أثره ه ن زام ألن ام االلت ي قي ؤثر ف ال ت د ف ام العق ة لقي ة الالحق المطلق

 :مسألة عدم التنفيذ فقط، على الوجه اآلتي

 .ة التقصيرية تقوم مسئوليته وفقًا للقواعد العامة في المسئوليتنفيذ االلتزام ترجع الى خطأ المدين  استحالة -

 . ينفسخ العقد بقوة القانونتنفيذ االلتزام ترجع الى سبب أجنبي آل يد للمدين فيه  استحالة -

 :صورها 

ر                    )ترجع الى طبيعة االلتزام    (استحالة طبيعية  - ة و غي ر ممكن ا غي شكل يجعله ياء ب ة األش  االستحالة راجعة الى طبيع

 .متصورة واقعًا

 .حالة راجعة الى حكم القانون، ال الواقع االست استحالة قانونية -
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 )the objet  must be existentأن يكـون المحـل موجـودًا (شـرط الوجـود  .2

ع    )اعطاء حق عيني عليه   / ية شئ   كنقل مل (االلتزام باعطاء   + هذا الشرط مطلوب بالنسبة لاللتزام بعمل        • ، واال وق

 .العقد باطًال

 

 :صوره •

ين                   اتجاه ار  -الفرض األول    .1 م تب د، ث ادة العاقدين الى التعاقد بشأن شيء معين باعتبار و جوده وقت التعاق

 .العقد باطل لتخلف شرط االمكانعدم وجوده أصًال 

ه  سوف                      -الفرض الثاني    .2 د، ولكن ر موجود و قت التعاق شأن شيء غي د ب ى التعاق دين ال  اتجاه ارادة العاق

ل للوجود  Xابًال للوجود مستقبًال العقد صحيح اذا آان الشيء ق  يوجد مستقبًال   اذا آان الشيء غير قاب

 .مستقبًال فان العقد باطل

 

 :رغم أن األصل هو أن التعاقد على األشياء المستقبلة صحيح، اال أنه •

 )بيع السمك في البحر( يشترط أال يكون وجود الشيء رهينًا بمحض المصادفة  .1

  1.فقرر بطالنه قيد الحياة  تحفظ المشرع على التعامل في ترآة انسان على  .2

 
 أو برضاه ، إال في األحوال الخاصة التي يجيزǋا التعامل في تركة إنسان ال زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه: " مدني كويتي169لمادة انظر ا  1

  ."ال تنعقد الهبة على مال مستقبل: " مدني كويتي526، و المادة "القانون
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 )the objet  must be determined/determinable أن يكـون المحـل معينـاً (شـرط التعييـن  .3

 .حتى يقوم رآن المحل في العقد يشترط آون المحل معينًا تعيينًا نافياًً للجهالة الفاحشة، و اال آان العقد باطًال •

آتفاء بتعيين اٍالس التي سوف يتم بمقتضاها تعيين محل االلتزام فيما بعد ال يشترط التعيين الدقيق، بل يمكن اال  

 ):شئ/ عمل (التعيين النافي للجهالة الفاحشة يتوقف على طبيعة محل االلتزام  •

 . تحديد طبيعة العمل) سلبي/ ايجابي (االلتزام بعمل  •

  2:لية األشياء المثXاألشياء القيمية  ينبغي التفرقة بين بشئ االلتزام  •

a. ال بد من تحديد ذاتية الشئ بذآر األوصاف المميزة له عن عداه من األشياء: الشي القيمي.  

b. الشئ المثلي : 

بطالن، و                 .درجة جودته + مقداره  +  يكفي لتعيينه تحديد نوعه    - ى ال ؤدي ال د درجة الجودة ال ي ال تحدي  اال ان اغف

  .يلتزم العاقد بتقديم صنف وسط

  .قد يتعين بالذات -

ين المحل             . غير مباشر / قيام األطراف يتحديد محل االلتزام بطريق مباشر        األصل   • ولى تعي د يت / اال أن القانون  ق

 3).يلتزم العاقدان بهذا الثمن و لو أغفله العقد(يبين أساس التعيين بالنسبة الى السلع التي يحدد المشرع أثمانها 

  

 

 
    ألشياƇ المثلية ǋي ما تماثلت ƈحادǋا أو تقاربت بحيƚ يمكن أن يقوم بعضها مقام بعƯ عرفاً بال فرق يعتد به،  ا)1: " ( مدني كويتي28انظر المادة    2

وجود  يندرواألشياƇ القيمية ما تتفاوت ƈحادǋا في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو ) 2 (.تقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياƩ و
 ."ƈحادǋا في التداول

  
  ."و إذا تعذر إثبات مقدارها وحبت أجره المثل وقت إبرام العقدإذا لم يحدد المتعاقدان األجرة أو آيفية تقديرها أ: "  مدني آويتي565 المادة : مثال   3   



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # 16                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, 2004-5                                                                                                    Kuwait University 
 

 The Kuwaiti Civil Code on the Internet: <http://www.mandoubco.com/radio.asp> (Arabic version)  

 

 6

 

 

 )the objet  must be licit أن يكـون المحـل مشروعـاً (شـرط المشروعيـة  .4

  .يشترط آون المحل مشروعًا، أي غير مخالف للقانون أو النظام العام و حسن اآلداب، و االآان العقد باطًال •

 :اذا آان محل االلتزام •

  

 

a.  سلبي/ ايجابي (القيام بعمل:( 

o يجب آون العمل محل االلتزام متمشيًا و النظام العام و حسن اآلداب. 

b. التزام بشئ: 

o آون التعامل في الشيء متمشيًا و النظام العام و حسن اآلدابيشترط : 

o الشيء غير خارٍج عن دائرة التعامل   يشترط آون(hors du commerce) .     ان و من حيث األصل، ف

 :بنص القانون/ جميع األشياء تصلح أن تكون محًال للتعامل، فال تخرج عنه اال بطبيعتها 

و        - ا        األشياء التي ال تصلح أن تك ًال للتعامل بطبيعته ستأثر           ن مح م ي ا ل ع، م اع الجمي ك المخصصة النتف  هي تل

 شخص بجزء منها لحسابه

 .األشياء التي ال تصلح أن تكون محًال للتعامل بنص القانون -

c. عملية قانونية غير مشروعة: 

o يبطل التنازل عن الحقوق و الحريات التي ال يجوز التنازل عنها. 

o  القانوناالتفاقات التي يحظرها. 
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  )*Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Subject matter (French: l’objet)  المحل  
 Obligation to give  التزام باعطاء  

 (French: obligation de donner) 
 Obligation to do  التزام بعمل  

 (French: obligation de faire) 
 Obligation to abstain from doing  التزام باالمتناع عن عمل  

 (French: obligation de ne pas faire) 
 Possible  ممكن  
 Existent  موجود  

 Determined; determinable  معين، قابل للتعيين  

 French: hors du commerce  خارج دائرة التعامل  
  Licit  مشروع  
 legality  مشروعية  
 Public policy (French: ordre public)  النظام العام  

  
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 

unless otherwise specified. 
  
  
  

  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: اللتزامالمصادر االرادية لابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (الميدراسة معمقة و مقارنة بالفقه االس: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5
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 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 
 
 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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  2...........................................؟)السبب غير المباشر(أم الباعث ) المباشر(السبب القصدي : في أي من نوعي السبب نعتد آسبب للعقد

  3...........................................................................................يتـيالتنظيـم التشريعـي لنظريـة السـبب في القانـون المدنـي الكو

  Glossary(..............................................................................................................................................5(مســرد 

  Reference Materials(.......................................................................................................................5(ببليوجرافيا 
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 ريـــف الســـبب  تع
زام  ( سبب التزام المدين هو العقد ) cause efficientالمصدر (السبب االنشائي  • يستبعد من النقاش لكونه يتعلق بمصدر االلت

 ).و ليس سببه بالمعنى الدقيق
 :نله معنيا). الدقيقو السبب بمعناه و ه(الهدف الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد /  الغرض ) الغائي(السبب القصدي  •

 
 . الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقدالقريب المباشر الهدف السبب القصدي  .1

o ثابت في العقد ال يتغير في العقد الواحد من عاقد الى آخر. 
o هو سبب موضوعي في العقد ال يتأثر ببواعث ونوايا العاقد. 

  
 .اقد لتحقيقه من وراء العقد الذي يقصد العالبعيد غير  المباشر الهدف الباعث  .2

o الغرض الذي يبتغي العاقد تحقيقه من وراء الهدف القريب المباشر. 
o متغيرغير ثابت في العقد من عاقد الى آخر. 
o هو الباعث الشخصي للتعاقد، فيختلف من شخص آلخر. 

  

 ؟)المباشرالسبب غير (أم الباعث ) المباشر(السبب القصدي : في أي من نوعي السبب نعتد آسبب للعقد
  

 ور التاريخـي لفكـرة السبـبالتطـ •
  

o   اني ود            (roman law)القانون الروم شكل في العق وافر ال ه يكتفي بت ام األول، فان شكليات في المق د بال ه يعت د   . ألن وم العق فيق
 .صحيحًا اذا استوفى شروطه الشكلية، دون بحث في ارادة العاقدين و األسباب التي دفعتهما الى التعاقد

 
o قانون الكنسي ال(canon law/Canonists) ر  ،  انطالقًا من اهتمامهم باالعتبارات األخالقية و االدبية قدموا فكرة السبب غي

 .  تبطل التصرف القانوني(sin)المشروع باعتباره خطيئة دينية 
 

  النظريـة التقليديـة في السـبب •

o  أي (قصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد، دون الغرض غير المباشر  الذي يالقريب المباشرتعتد المدرسة التقليدية فقط بالهدف
 ).دون الباعث

o أنترتكز على : 

 .سبب االلتزام هو  عنصر موضوعي  يستخلص من عناصر العقد، دون اعتداد ببواعث و دوافع طرفيه .1

القصد في آل : مثال( الواحد منها في النوع) invariable(القصد المباشر من االلتزام ال يختلف باختالف العقود، بل هو ثابت  .2
 ). عقود البيع هو الحصول على الثمن

 :تلجأ النظرية الى تحديد السبب القصدي في آل طائفة من العقود .3

i.  التزام المتعاقد اآلخرالسبب القصدي في العقود الملزمة للجانبين. 

ii.  نية التبرع السبب القصدي في عقود التبرع . 

 .المشروعية+ الصحة  + الوجود: تطلب شروط معينة في السبب .4
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o تقييم النظرية التقليدية للسبب: 

 . تهدف لتحقيق االستقرار القانوني باآتفائها بالقصد المباشر فقطالميزة  

 اغفالها للباعث الدافع للتعاقد يعني عدم ابطالها للعقود التي سببها أغراض غير مشروعة و مخالفة للنظام العام، مما النقد  
 .دار الحماية االجتماعية المطلوبةيعني اه

 
  )نظـرية الباعـث(ي السـبب النظريـة الحديثـة فـ •

o  السبب (تنظر الى السبب نظرة أوسع أفقًا من المدرسة التقليدية، اذ تعتد بكل من القصد المباشر لاللتزام القضاء الفرنسي
 ).the end pursued(الغرض غير المباشر، أي الباعث الى التعاقد ) +  القصدي

o الهدف: 

 )القريب/ باشتراط السبب القصدي المباشر (حماية المتعاقد  .1

 )باشتراط مشروعية السبب الباعث الى التعاقد(حماية المجتمع  .2

o  بما أن االعتداد بالباعث الى التعاقد قد يرتب عدم استقرار المعامالت أحيانًا، ال سيما اذا آان باعث أحد العاقدين غير معلومًا
 . فان النظرية عادة ما تشترط اتصال الباعث بالعاقد اآلخر المكان االعتداد بهلآلخر، 

o  هذه المرونة أدت الى قبول النظرية الحديثة و انتشارها بشكل واسع ألنها تمكنت من التوفيق بينالتقييم : 

 )استقرار المعامالت(الصالح الخاص  .1

 )حماية مقومات المجتمع(الصالح العام  .2

  

 شريعـي لنظريـة السـبب في القانـون المدنـي الكويتـيالتنظيـم الت
  
  

 .مع االعتداد بالباعث+  أخذ بالسبب القصدي من حيث األصل موقف المشرع الكويتي  •
  

 :لقانـون المدنـي الكويتـيوفقًا ل السـبب  الواجب توافرها فيشـروطال •
 

  )يتعلق بالسبب القصدي المباشر فقط(  شرط الوجود –أوًال 
o  اشتراط وجود المقابل الذي ارتضى المدين االلتزام من أجلهيعني. 
o  أي هو عنصر موضوعي خاص بالعقد ذاته، و ليس عنصرًا شخصيًا مرتبطًا ( يتميز المقابل بكونه ثابتًا في النوع الواحد من العقود

 :، و ذلك آما يلي)بالعاقد
 .زام العاقد اآلخرالت سبب التزام العاقد هو عقود المعاوضة الملزمة للجانبين  
 . بالتزام سابق سبب التزام العاقد هو الوفاء العقود الملزمة لجانب واحد  
  سبب التزام العاقد هو التزام العاقد اآلخرعقود المعاوضة الملزمة للجانبين  
 .نية التبرع سبب التزام العاقد هو عقود التبرع  

o تحت طائلة البطالن ( يلتزم دون سببالهدف من اشتراط المقابل هو حماية العاقد حتى ال.( 
o شرط الوجود ال يتعلق بالباعث ألن: 
a.  فالباعث موجود دائمًا(ال يتصور التزام االرادة دون باعث( 
b.  و الغلط ال يبطل العقد، و لكن يجعله قابًال لالبطال فقط"الغلط"عدم وجود الباعث عادة ما يعني ،. 
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  )اعث البعيد غير المباشريتعلق بالب(  شرط المشروعية –ثانيـًا 

o  ال يكتفي بوجود سبب لاللتزام، بل يشترط آون هذا السبب مشروعًا، و اال بطل العقدالمقصود بمشروعية السبب . 
o  حماية المجتمع من االتفاقات المخالف للنظام العام و اآلدابالهدف . 
o شروط االعتداد بالباعث غير المشروع: 

 )في حالة تعدد البواعث فان العبرة بالباعث الرئيسي(، بحيث لواله ما تعاقد )باعثًا للتعاقد(آون الباعث مستحثًا  .1
 :اتصال الباعث غير المشروع بالعاقد اآلخر .2

a.         أو(العاقد اآلخر يعلم بالباعث غير المشروع( 
b. العاقد اآلخرآان ينبغي عليه أن يعلم بالباعث غير المشروع 

  
  :  شرط الصحـة–ثـًا ثال

o السبب غير الصحيح: 
فيصبح العقد معه قابًال لالبطال، و ليس .  أي غير موجود في الواقع، فيرتبط بنظرية الغلط سبب موهوم أو مغلوط  

 .باطًال بطالنًا مطلقًا
 .دمغير مشروع آما تق/  العبرة بالسبب الحقيقي الذي يختفي وراءه، فاما أن يكون مشروعًا سبب صوري  

  
 اثبــات السـبب في القانـون المدنـي الكويتـي •

قرينة بسيطة (آما يفترض مشروعية هذا السبب +  يفترض المشرع أن لاللتزام سببًا حالة عدم ذآر سبب االلتزام في العقد  .1
 ).تقبل اثبات العكس

قرينة بسيطة تقبل (قي الللتزام المدين  يفترض المشرع أن السبب المذآور هو السبب الحقيحالة ذآر سبب االلتزام في العقد  .2
 ).مشروعية الباعث+ للمدين اثبات صورية السبب، وبعدها ينتقل الى الدائن عبء اثبات آل من السبب الحقيقي : اثبات العكس

 

  مبـادئ قضائيـة
o  موجز القاعدة: 

انعدام السبب أو عدم . مقتضاه.  مدني177م . األصل مشروعية سبب اللتزام ولو لم يذآر في العقد
 .مثال. وجوب إقامة الدليل عليه. مشروعيته

 
o  تفصيل القاعدة: 

 من القانون المدني انه يفترض أن لاللتزام 177ادة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن األصل وفقا للم
سببا مشروعا ولو لم يذآر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خالفه، مما مقتضاه أن على من يدعى 
انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك، وهو ما يقطع بأن عدم ذآر سبب االلتزام في 

ه، لما آان ذلك وآان البين من األوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد ال يؤدى إلى بطالن
 عن استثمار المحل موضوع النزاع، واستند فيها إلى أن سبب تحرير 1991/12/26االتفاق المؤرخ 

ذلك االتفاق هو ما يتطلبه تعمير المحل وإعادته للحالة التي آان عليها قبل تعرضه للسلب على يد القوات 
اقية من تكلفة عجز عنها المطعون ضده مما اضطره لفسخ عقد المشارآة المحرر بينهما على العر

استثمار محل النزاع وإلغاء آافة المطالبات بينهما بشأنه، وهو سبب لم يدفعه المطعون ضده أو يدعى 
  .عدم مشروعيته

  

، مجلد 3، القسم 1996 1992يز في دولة الكويت مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التميمرآز نظم المعلومات، 
  ).2001وزارة العدل، : الكويت (864، ص 129، قاعدة 1

-
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  *)Glossary(مســرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Cause /  Latin: causa  السبب  
 French: cause efficiente  السبب المنشئ  
 French: cause finale  السبب القصدي  
 Motivating cause  السبب الباعث  

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 
unless otherwise specified. 

 
  

  )Reference Materials(وجرافيا ببلي

 :باللغة العربية •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982جامعة الكويت، الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .2
  ).1998منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت (2، ط 3-1، المجلد مصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981دار النهضة العربية، : القاهرة (3العقد، ط : نظرية االلتزام، المجلد األول: 1،الوسيط في شرح القانون المدني  ،   ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردةعبد الفتاح عبد الباقي،  .5

 

 :باللغة اإلنجليزية •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 
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 :باللغة الفرنسية •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # 18 
  
  
 (Form)الƪكـــل 

  
ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  

mashael@law.kuniv.edu.kw 
  

  اص ـون الخـم القانـقس
  تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي

  
  
  

 المحتويـات
  

  2.............................................................................................................................................تعريـف العقـد الشكلـي

  2.......................................................................................................................................................أهميـة الشكليـة

  3............................................................................................................................................القاعـدة بالنسبـة للشكـل

  3..............................................................................................................................................مـن تطبيقـات الشكليـة

  4................................................................................................................ الشكلية و التسجيل في البيوع العقارية–مسألة 

  4.......................................................................................................................................... الشكلية و العقود–مسألة 

  5......................................................................................................................................................مبـادئ قضائيـة

  Glossary(..............................................................................................................................................5(مســرد 

  Reference Materials(.......................................................................................................................6(ببليوجرافيا 
  

  

  

© Mashael A. Alhajeri, 2004 
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  نصـوص القانـون المدنـي

 :شكل العقد

)65مادة (  
  . ما لم يقض القانون بغير ذلك زم ، النعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين،ال يل .1
 . وقع باطًال وإذا فرض القانون شكًال معينًا النعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، .2

  

)66مادة  (  
ه ال يجوز أل ه ، فإن ي إبرام ين ف اع شكل مع د ، اتب ام العق دان ، لقي دون رضاء اآلخر ، أن يتمسك إذا اشترط المتعاق دهما، ب ح

  . ما لم يأت في الشكل المتفق عليه بقيامه،
  

)67مادة (  
د أو                            ام العق ًا لقي شكل متطلب ذا ال ان ه ا إذا آ شك حول م ار ال إذا استلزم القانون شكًال معينًا ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وث

  .ام العقدلغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلبًا لقي
  

)68مادة (  
  .ون أو االتفاق أو العرف بغير ذلكإذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه ال يكون الزمًا لقيامه ، ما لم يقض القان

  
)69مادة (  

ة     ات الالحق ي االتفاق ه ، وف د الوعد ب ي عق شكل ف ذا ال اة ه د ، وجبت مراع ام العق ًا لقي اق شكًال معين انون أو االتف تلزم الق إذا اس
 .المعدلة آلثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك 

 

  ف العقـد الشكلـيتعريـ
  

 . أن يصب هذا الرضاء في شكل معين– الى جانب وجود رضاء أطرافه –هو العقد الذي يتطلب القانون لقيامه  •
 .الشكل+ السبب + المحل + اذا استلزم القانون توافر شكًال معينًا لعقد ما، فان هذا العقد ال ينعقد اال بتوافر الرضاء  •

  
  

  أهميـة الشكليـة
 

 :ية الرضاءوسيلة لحما •
o تبصير العاقدين بنتائج العقد والصعوبات المتعلقة فيه : دور وقائي  
o استقرار العقد: دور تأآيدي  

 حماية الغير •
  تسهيل االثبات عند التنازع •
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  القاعـدة بالنسبـة للشكـل
 

  1. مبدأ الرضائية في العقود، أي آفاية مجرد الرضا لقيام العقد األصل    •
 

 :ن الشكل مطلوبًا في العقد، في حالتينقد يكو  االستثناء  •
  

a.  الشكلية القانونية ( العقود الشكلية بموجب القانون -الحالة األولىforme légale:( 
 

i. الشكلية القانونية آرآن من أرآان انعقاد العقد 
o الكتابة / الرسمية  : صورها. 
o     ر عن ا           ال يقوم العقد بدونه   الشكل رآن جوهري شكل              ، فال يكتفي بمجرد التعبي ر في ال ذا التعبي راغ ه ين إف ل يتع إلرادة، ب

 .الذي يتطلبه القانون
o  تخلف الشكلية يرتب البطالن المطلق للعقد. 

  
ii.  قد تستخدم الشكلية ألغراض أخرى سوى ابرام العقد، مثلالشكلية القانونية: 

o  2).الكتابة(اثبات العقد  
o  دتخلف الشكل هنا ال يرتب بطالن العق(ترتيب بعض آثار العقد.( 

  
  

b.  االتفاقية الشكلية ( العقود الشكلية باتفاق الطرفين -الحالة الثانيةforme conventionnelle:( 
o    د، أي ي العق ا ف ا جوهري يس رآن شكل ل ه  ال ا لقيام يس الزم ا   ل رفين بمحض ارادتيهم ه الط ق علي ا يتف ة (، و إنم / الكتاب

 ).التسجيل
o يةيمكن للعاقدين االتفاق على التخلي عن شرط الشكل. 

  
 :االتفاق شكًال معينًا لقيام العقد، تعين مراعاة هذا الشكل في آل مما يلي/ اذا تطلب القانون  •

o  الوعد بهذا العقد  
o 3الوآالة فيه 
o  االتفاقات الالحقة المعدلة آلثاره 
o اجازته  

  

  مـن تطبيقـات الشكليـة
  

    4.عقد الهبة •
 عقد شرآة المساهمة  •
 :العقود العينية •

o شئ المعقود عليه من صور الشكلية الملزمةيعتبر تسليم ال. 
o الحظ ضرورة التفرقة بين نوعين من التسليم :  

a.  يتحقق العقد العيني آعقد شكلياذا آان التسليم رآن في العقد ال يقوم دونه .  
b.  عقد رضائي اعتياديهو  اذا آان التسليم مجرد تنفيذ اللتزام أحد العاقدين.  

                                                 
1 See: lecture handout # 4. 

ال يجوز االحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطالن أو : "  من القانون المدني782انظر المادة . قد يتطلب المشرع أن تكون الكتابة على نحو معين   2
  ".يقة متميزة آأن تكتب بحروف أآثر ظهورا أو أآبر حجمابالسقوط أو بالتحكيم إال إذا أبرزت بطر

  ".يجب أن يوفر في الوآالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوآالة: "  مدني700المادة   3
 إذا آان الواهب يد قد تم ولو بقي الشيء في  ويعتبر القبض)2 (.ال تنعقد الهبة إال إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي) 1: "( مدني525المادة   4

  ."وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو قائمًا على تربية الموهوب له
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  ي البيوع العقاريةية و التسجيل ف الشكل–مسألة 
  

 يتطلب القانون التسجيل في البيوع العقارية، فهل يعني ذلك أنها عقود شكلية؟ •

o  هو عقد شكلي، ألن العقد ال ينعقد اال بالتسجيل في ادارة الشهر العقاري، و التسجيل يعني الكتابةرأي . 
o    شكلية، و      هذا الرأي يفترض أن انتقال الملكية بالتسجيل يعني التخلي عن نقد ود و اشتراط ال  مبدأ الرضائية في العق

ره                 ا يقتصر أث شترط آرآن شكلي و انم سجيل ال ي د، اذ ان الت ذا العق ة في ه هذا غير صحيح ألن الرضائية ما زالت قائم
اره                 . على نقل الملكية   ر من آث  و هو  اذًا العقد الواقع على عقار هو عقد رضائي، و آل ما هنالك هو أنه عقد يتراخى فيه أث

  .انتقال الملكية الى أن يتم التسجيل
  

  
 

   الشكلية و العقود–مسألة 
 

 يتطلب القانون الكتابة في بعض العقود، فهل يعني ذلك أنها عقود شكلية؟ •

o   يلة            النفطي / عقد العمل في القطاع األهلي ه هي وس ة في شكل، ألن الكتاب ه ال شترط ل د رضائي ال ي  عقد العمل هو عق
  ).ألن العامل يملك اثبات حقه بجميع طرق االثبات(ست شرط انعقاد اثبات فقط و لي

o  5.المحضر الرسمي هي وسيلة االثبات الوحيد فيه/  هو عقد رضائي ال يشترط له الشكل، اال أن الكتابة عقد الصلح  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ." ال يثبت الصلƠ إال بالكتابة أو بمحضر رسمي: " مدني555المادة   5
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  مبـادئ قضائيـة
  
  

o دة ـز القاعـموج: 
ام           . رض المشرع شكال معينا ألحد العقود أو لتعديله       ف ة تتصل بالنظام الع تخلف  . استهداف مصلحة عام

  .انعدام العقد أو التعديل. أثره. الشكلية
 

o دة ـل القاعـتفصي: 
ي ان األصل ف ه وان آ ه إذا  ان دين إال ان ا مجرد تراضى المتعاق ى النعقاده ا رضائيه أي يكف ود أنه  العق

ين                           د ويتع ا في العق شكل يكون رآن إن ال ك ف ى ذل أوجب القانون لقيامها شكال معينا أو اتفق المتعاقدان عل
 في الوعد    مراعاته عند التعاقد أو عند إبرام االتفاقات المرتبطة به سواء أآانت سابقة عليه آما هو الشان               

انون                         ستثنيه الق ا ي به أم الحقه له آما هو الشان في االتفاقات على تعديل أحكامه أو آثاره وذلك فيما عدا م
ات       د أو االتفاق الن العق شكل بط ذا ال ف ه ى تخل ب عل ة ويترت ة المعامل تثنائه طبيع سمح باس ا ت ا وم منه

ل    المرتبطة به وان المشرع استلزم خضوع هذه االتفاقات للشكل ا      ا من التحاي لمتطلب لقيام العقد ذاته منع
  .على ما أوجبه في هذا الخصوص

 
، مجلد 3، القسم 1996 -1992مجموعة القواعد القانوني التي أقرتها محكمة التمييز في دولة الكويت مرآز نظم المعلومات، 

  ).2001وزارة العدل، : الكويت (871، ص 148، قاعدة 1
ة

  
  

  

  *)saryGlos(مســرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Autonomy of the will  مبدأ سلطان االرادة  
 Form  الشكل  
 Formality  الشكلية  
 writing  الكتابة  
 publicity  الشهر/ االعالن   

 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 

unless otherwise specified. 
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  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالكويتيالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون عبد الحي حجازي،  .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5

 

 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # 19 
  
  
  

  بطـالن العقـد و قابليتـه لالبطـال
  )البطــــالن المطلـق و البطــــالن النسبـي(

  

Absolute Nullity vs. Relative Nullity 
 

  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
  
  

  المحتويـات

  4................................................................................................................................................شـروط انعقـاد العقـد

  4...............................................................................................................................................شـروط صحـة العقـد

  4...........................................................................................................................................................حالـة العقـد

  4.............................................................................................................................)البطــالن المطلــق(بطــالن العقــد 

  6.......................................................................................................................)البطـالن النسبـي(العقـد القابل لالبطـال 

  Glossary(..............................................................................................................................................7(رد مســ

  8...............................................................(A Comparative Chart)جــدول مقـــارن :  البطـالن النسبـيXالبطـالن المطلـق 
  

  

  

  
© Mashael A. Alhajeri, 2004 
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Ǐøن المدنǋøانƾص الǋøنص  

)ŷانياƙ : (نǘƯالب 
  : ø الƾƴد الƾابل لǖبƯال1

) Ɣ179ماد(  
  .ل لǘبطال ينتƈ Ɲثاره ، ما لم يقƯ بإبطاله وإذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكون أصالًالعقد القاب

  

) Ɣ180ماد(  

  . ù ال يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل لǘبطال ، إال بناƇ على طلب من يقرر القانون اإلبطال لمصلحته1
  

) Ɣ181ماد(  
في طلب إبطاله ، صريحة كانت أم ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب إجازة العقد القابل لǘبطال ممن له الحق 

  .اإلبطال بسببه
  

) Ɣ182ماد(  

 ù يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداƇ رغبته في إجازته أو إبطاله ، خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ، تبدأ 1
  .، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في اإلبطالمن تاريƣ األعذار 

 ù وال يعتد بأعذار من له حق طلب اإلبطال بسبب الƺلط أو التدليƩ أو اإلكراه ، إال إذا كان قد وجه بعد انكشاف الƺلط أو التدليƩ أو الزوال 2
  .لية ، إال إذا كان قد وجه غليه بعد اكتمال أǋليتهكما أنه ال يعتد بأعذار ناقƭ األǋ. اإلكراه

  . ù فإذا انقضى ميعاد األعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد3
  

) Ɣ183ماد(  

  .ù يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل ثالƚ سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقƯ القانون بخالفه1

ريان مدة سقوط حق اإلبطال ، في حالة نقƭ األǋلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الƺلط أو التدليƩ ، من يوم انكشافه ، وفي حالة  ù ويبدأ س2
  .اإلكراه من يوم زواله

  . ù وفي جميع األحوال ، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمƩ عشرة سنة من تاريƣ إبرامه3
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  : ø الƾƴد الباƯل 2

) Ɣ184ماد(  
  .العقد الباطل ال ينتƝ أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاƇ نفسها

  

) Ɣ185ماد(  
  .العقد الباطل ال يتصحƠ باإلجازة

  

) Ɣ186ماد(  

  .ù العقد الباطل ال يتصحƠ بمرور الزمان1

2ƣعشرة سنة من تاري Ʃالبطالن تسقط بمرور خم ǎإال أن دعو ù العقد . 

  :ƙƈر البǘƯن

) Ɣ187ماد(  

ذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينƭ القانون على خالفه ، ومع عدم اإلخالل بما تقضي به 
لتاليتان   .ال

  . التي كان عليها عند العقد ، فإنه يجوز الحكم عليه بأداƇ معادلفإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد اǓخر إلى الحالة

) Ɣ188ماد(  
  .زم عديم األǋلية أو ناقصها ، في حالة بطالن العقد أو إبطاله ، إال في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانوناً

) Ɣ189ماد(  

  .لخلف الخاƭ للمتعاقد اǓخر ، إذا كان ǋذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نيةال يحتƝ بإبطال العقد في مواجهة ا

ويعتبر الخلف الخاƭ حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، ال يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من 
ما تستوجبه ظروف الحال من الشخƭ العادي   .ال

) Ɣ190ماد(  

  .ذا لحق البطالن أو اإلبطال شقاً من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد

  .على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بƺير الشق الباطل أو المبطل ، بطل العقد كله

) Ɣ191ماد(  

  .ان الالزمة لعقد ƈخره غيره ، قام ǋذا العقد اǓخرذا بطل العقد أو أبطل ، وأمكن أن تستخلƭ منه األرك

  .ويعتبر الرضاƇ بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافراً إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علماً ببطالن العقد الذي قصدا في األصل إبرامه

) Ɣ192ماد(  

  .كان للمتقاعد اǓخر أو للƺير أن يطالبه بالتعويƯ عما يرتبه له البطالن من ضررذا بطل العقد أو أبطل ، بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، 

على أنه ال محل للتعويƯ ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطالن قد أسهم فيما أدǎ إلى وقوعه ، أو كان يعلم بسببه ، أو ينبƺي عليه أن يعلم 

ب

3 ø 

ù إ1
مادتان ا

2 ù 
  

ال يل
  

1 ù

2 ù
 ƭحر

  

ù إ1

2 ù
  

ù إ1

2 ù
  

ù إ1

2 ù

 .ه
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  شـروط انعقـاد العقـد 
  

 الرضاء .1
 المحل .2
  السبب .3

  
  

 

  شـروط صحـة العقـد 
  

 األهلية .1
  الغلطa.    : سالمة االرادة من عيوب الرضاء، و هي .2

.bاالآراه    

.cالتدليس    

.dاالستغالل    

.eالغبن     
  
  
  

  حالـة العقـد
  

 .م ابرامهالصحة غير موجود قانونًا من يو/  اعتبار العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط االنعقاد بطالن العقد  •
  .قضاًء/  العقد القابل لالبطال هو عقد صحيح منتج  لجميع آثاره، الى أن يتقرر بطالته رضاًء العقد لالبطال  قابلية •
د اآلخر                            فسخ العقد    • ز للعاق ا يجي ه، مم دين اللتزام  ينشأ العقد صحيحًا، اال أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ، هو عدم تنفيذ أحد العاق

  . العقد بأثر رجعيطلب فسخه، فيزول
ي                         انفساخ العقد    • سبب أجنب ستحيًال ل دين يصبح م زام أحد العاق ك طارئ، هو أن الت د ذل ينشأ العقد صحيحًا، اال أنه يطرأ عليه بع

 . عنه، ال يد له فيه
  . العقد الموقوف هو عقد صحيح اال أن آثاره واقفة، أي ال تقوم بدورها حتي يتم اقرارهوقف العقد  •
  . العقد صحيح و لكنه غير نافذ في مواجهة الغيرالعقد عدم نفاذ  •

  
  
  

  )ـقــالن المطلـالبط(ـد ــالن العقـبط
  

  ماهيتـه
  

 )الشكل في العقود الشكلية+ الرضا و المحل و السبب (هو جزاء عدم استكمال العقد لشروطه الجوهرية  •
 .)بطالنه أي(، مما يترتب عليه انعدامه العيب يلحق العقد في أحد أرآانه الجوهرية المذآورة،  فيهدمه آلية •
 . يتصحح باالجازة فالالعقد الباطل منعدم و ال وجود له قانونًا،  •
 .متعلق بالنظام العامالبطالن  •
 : دونما حاجة ألي اجراء قضائييتقرر البطالن تلقائيًا •

o  سك بالدفع بتقرير البطالن ألي من العاقدين االمتناع عن تنفيذ التزاماتهما و التماذا آان العقد لم ينفذ.  
o رفع دعوى و التمسك بتقرير البطالن السترداد ما وفاه العاقد يملك نفذ  قداذا آان العقد .  
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  قـالن المطلـك بالبطـق التمسـه حـن لـم
  

  . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها+  لكل ذي مصلحة الحق في التمسك ببطالن العقد القاعدة   •
ى              مفهوم المصلحة    • ستندة ال ى المصالح الم ة     التي تجيز التمسك بالبطالن يقتصر عل وق مالي د، دون المصالح          حق بطالن العق أثر  ب تت

  .االجتماعية البحتة/ االقتصادية 
  :األطراف الذين قد تقوم لهم مصلحة في التمسك ببطالن العقد •

 العاقدين .1
 الخلف العام للعاقدين  .2
 الخلف الخاص للعاقدين .3
    دائنو العاقدين .4
  الغير األجنبي عن العقد  .5
  المحكمة  .6

  
  
  النـر البطـأث
  

 . ال يرتب أية آثار، و ال يجوز تنفيذهاذا آان العقد لم ينفذ بعد  .1

 :ه ـآل/ ه ـذ بعضـد قد نفـان العقـاذا آ .2

a.  د             : الحالة األولى ل التعاق أثر رجعي، و    امكان اعادة العاقدين الى الحالة التي آانا عليها قب د ب زول العق دان     ي اد العاق  يع
 .الى الحالة التي آانا عليها قبل التعاقد، فيرد آل منهما ما حصل عليه من اآلخر

b. أداء معادل يحكم القاضي باستحالة رد الشئ محل العقد : الحالة الثانية. 
  
  
 

 )يـالن الجزئـالبط(د ـاص العقـرية انقـنظ .3

o   ل / باطل  ( اذا آان العقد معيبًا في شق منه    القاعدة ذي           )  لالبطال قاب ط ال شق المعيب هو فق ان ال و صحيحًا في شق آخر،  ف
  .الشق الصحيح سليمُا قائمًا و منتجًا آلثارهيبقى يبطل، و 

o   ه                  االستثناء ل لالبطال   / باطل   ( اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان هذا العقد يبطل بأآمل و صحيحًا في    ) قاب
 .يب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليمُا قائمًا و منتجًا آلثارهشق آخر،  فان الشق المع

o شروط انقاص العقد: 
a.  جزئيًاباطلالعقد  
b. عدم آون الشق الباطل دافعًا للتعاقد 
c. آون العقد قابًال للتجزئة 

  
  
  

 )نظرية ألمانية (Conversionد ـول العقـرية تحـنظ .4

o يقية، للعاقدين، و تحل محلها ارادة القاضيتقوم على أساس االرادة المفترضة، ال الحق. 
o   ؤدى        .  استبدال عقد جديد صحيح بعقد باطل      المقصود شوبه عيب ي ه ي ين،  اال أن د مع رام عق اذ قد تتجه ارادة األطراف الى اب

د صحيحًا اذا ت                         فان. ابطاله/ الى بطالنه    د الجدي ذا العق ام ه د آخر ق ة لعق ان الالزم ه األرآ اه ارادة      أمكن ان يستخلص من ين اتج ب
  .العاقدين اليه لو علما ببطالن عقدهما األصلي

o شروط تحول العقد: 
a.  قابل لالبطال/ باطل (العقد األصلي معيب( 
b. العقد األصلي المعيب يتضمن جميع عناصر العقد الجديد 
c. اتجاه ارادة العاقدين الى ابرام العقد الجديد لو انهما علما ببطالن العقد األصلي وقت التعاقد 
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  )Culpa in contrahendo دـرام العقـأ في ابـالخط( بطـالن العقـد نـة عـالمسئولي .5

  
 . اذا آان بطالن العقد راجعًا الى خطأ أحد العاقدين، آان لآلخر الحق في مطالبة المخطئ بتعويضه عما لحقه من ضررالقاعدة  •
   قد أسهم فيما ادى الى وقوع هذا البطالن-  :بطالن ال محل للتعويض اذا اذا آان العاقد المتضرر من الاالستثناء  •

   آان يعلم بسبب البطالن-
   آان ينبغي عليه أن يعلم بسبب البطالن-

  
  
  )انـرور الزمـم(الن ـك بالبطـق بالتمسـوط الحـسق

  

 . سنة من تاريخ العقد15 بمرور  الدعوى تسقطدعوى البطالن  •
 ). البطالن ال يتقادم(التقادم ال يسقط ب الدفع التمسك بالبطالن آدفع  •

  
  
  
  

  )البطـالن النسبـي( لالبطـال  القابلالعقـد
  

  ماهيتـه
  

، و لكن عاب  ) في العقود الشكليةالشكل+  السبب و المحل   والرضاء  ( هو العقد الذي اآتملت أرآان انعقاده        العقد القابل لالبطال     •
 .ترن به عيب من عيوب االرادةرآن الرضا فيه صدوره عن شخص غير آامل األهلية، أو اق

  
  
  

  الـد لالبطـة العقـاب قابليـأسب
  

 1.نقص أهلية العاقد .1
  2.الغبن/ االستغالل / التدليس / االآراه / الغلط : عيوب الرضاء .2

  
  
  
  الـل لالبطـد القابـم العقـحك

  

 .هو عقد صحيح، نافذ، و مرتب لكامل آثاره، ما لم يقض بابطاله •
 . يملكه الطرف الذي تقرر االبطال لمصلحتهل لالبطالالعقد القابخيار ابطال  •
 .يجب اعمال خيار االبطال في فترة محددة، و اال سقط الحق فيه، و استقر العقد نهائيًا •
 :عن طريق  بتصحيحهالعقد القابل لالبطاليستقر  •

o  3.ممن يملك ذلك قانونًا) ضمنًا/ صراحة (االجازة 
o تقادم دعوى االبطال. 

  
  

                                                 

و

1  See: Lecture handout # 10. 
2  See: Lecture handouts # 11; 12; 13; 14; and 15. 

  : االقرارو الجازة    التفرقة بين ا 3
  ).الطرف الذي تقرر خيار االبطال العقد لمصلحته( تصرف يصدر من أحد أطراف العقد   confirmation االجازة
  ).اقرار المالك الحقيقي للعقد: بيع ملك الغير( تصرف يصدر من أجنبي عن العقد، يرتضي بمقتضاه اعمال العقد بحق نفسه   ratification  االقرار
 .474، ص )1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد  االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي،: انظر
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  الـل لالبطـد القابـالعقال ـر ابطـأث
  

د       • ضاًء   (اذا تقرر ابطال العق اً / ق ى باطل،           ) اتفاق د من صحيح ال د،                 ف تحول العق ل التعاق ا قب ا عليه ي آان ة الت ى الحال دان ال اد العاق         يع
  ).آما هو الحال مع البطالن المطلق( تنفيذاًً للعقد  ما حصل عليه من اآلخرو يلتزم آل منهما برد

 : ما سبق ذآره عن العقد الباطل من حيثالعقد القابل لالبطال ينطبق على •
o  نظرية انقاص العقد  
o نظرية تحول العقد.  
o المسئولية عن الخطأ في ابرام العقد  

  
  
  
  الـل لالبطـد القابـال العقـار ابطـادم خيـتق
  

a.    دة         . يخ زوال سببه   سنوات من تار   3مسك به خالل    ت يسقط خيار ابطال العقد في حال عدم ال        التقادم القصير ذه الم دأ سريان ه و يب
 :آما يلي
o  من يوم اآتمالهاحالة نقص األهلية   
o  من يوم اآتشافهالتدليس + حالة الغلط  
o  من يوم زوالهحالة االآراه   

b.  سنة من تاريخ ابرامه15 في جميع األحوال يسقط خيار ابطال العقد بمرور التقادم الطويل . 
  
  
  
  
  

  * )Glossary(مســرد 
  

NOTES  ARABIC TERM ENGLISH TERM 
 French: nullité de contrat  بطالن العقد  
 French: nullité absolue  البطالن المطلق  
 French: nullité relative  البطالن النسبي  
 Confirmation  االجازة   
 Catification  االقرار  

 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, 

unless otherwise specified. 
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  (A Comparative Chart)جــدول مقـــارن :  البطـالن النسبـيXالبطـالن المطلـق 
 

 
 المسألــة

 

 
 البطــالن النسبــي

 

 
 البطــالن المطلــق

 
  

  الطبيعــة القانونيــة
  

ذ، و  د صحيح، ناف م يقض    عق ا ل اره، م ل آث ب لكام  مرت
  بابطاله

  

  
  عقد منعدم ال وجود له قانونًا

  
  السبــب

   
  :عيب في رآن الرضاء

   صدور الرضاء عن شخص غير آامل األهلية•
  الرضاء مشوب بعيب من عيوب االرادة•
  

  
ة           شروطه الجوهري د ل الرضا و   (عدم استكمال العق

 )الشكل في العقود الشكلية+ المحل و السبب 
  

   غير متعلق بالنظام العام   التعلـق بالنظـام العام
  

  متعلق بالنظام العام

صلحة      ال يبطل اال اذا تمسك بابطاله من تقرر االبطال لمصلحته  الحـق فـي التمسـك  ل ذي م ون لك البطالن يك سك ب التم
دين( دين/العاق ام للعاق ف الع اص /الخل ف الخ الخل

دين دين / للعاق و العاق ن   /دائن ي ع ر األجنب الغي
  ).المحكمة/العقد

  
  

  األثـر القانونـي
  

ى   دان ال اد العاق ل، فيع ى باط ن صحيح ال د م يتحول العق
ل من  زم آ د،   و يلت ل التعاق ا قب ا عليه ي آان ة الت ا الحال هم

د       ا هو الحال    (برد ما حصل عليه من اآلخر تنفيذاًً للعق آم
  ).مع البطالن المطلق

  

  
ار، و    اذا آان العقد لم ينفذ بعد        • ة آث  ال يرتب أي

 .ال يجوز تنفيذه
  :آلـه / اذا آـان العقـد قد نفـذ بعضـه  •

.a          ا  حالة امكان اعادة العاقدين الى الوضع الذي آان
د ل التعاق ه قب ي، و     علي أثر رجع د ب زول العق ي

د،    يعاد العاقدان الى الحالة التي آانا عليها قبل التعاق
 .فيرد آل منهما ما حصل عليه من اآلخر

.b د ل العق شئ مح تحالة رد ال ة اس م  حال  يحك
  .القاضي بأداء معادل

  
  

  التصحيـح
  

  يتصحح باالجازة
  

  ال يتصحح باالجازة
  

  
  أثـر مـرور الزمـان

  
ادم ا • صير التق ال الع لق ار ابط سقط خي ال   ي ي ح د ف ق

ببه       3مسك به خالل    عدم الت  اريخ زوال س و .  سنوات من ت
 :يبدأ سريان هذه المدة آما يلي

o  من يوم اآتمالهاحالة نقص األهلية   
o  من يوم اآتشافهالتدليس + حالة الغلط  
o  من يوم زوالهحالة االآراه  

ط خيار ابطال   في جميع األحوال يسق التقادم الطويل    •
 . سنة من تاريخ ابرامه15العقد بمرور 

  

  
بطالن    • وى ال رور    دع دعوى بم سقط ال  15 ت

  سنة من تاريخ العقد
   الدفع ال يسقط بالتقادم التمسك بالبطالن آدفع •
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  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: زامالمصادر االرادية لاللتابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981، دار النهضة العربية: القاهرة (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5

 

 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 

 

 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # 20 
 
 
  
  

  آثـــار العقـــد
  

 (Interpretation of the Contract) تفسيــــر العقــــد: أوًال
  Contract Components) تحديـد مضمـون العقــــد: ثانيـًا

  
 

  
  

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

  تـوية الكـجامع  –وق ـة الحقـآلي
  
 
  
  

  المحتويـات

  2..............................................................................................................................................تفسيــــر العقــــد: أوًال

  2.........................................................................................................................عبـارة العقـد الواضحـة: الحالـة األولـى

  3...................................................................................................................ةعبـارة العقـد غيـر الواضحـ: الحالـة الثانيـة

  4........................................................................................حالـة الشـك فـي حقيقـة االرادة المشترآـة للعاقديـن: الحالـة الثالثـة

  4...................................................................................................................................تحديـد مضمـون العقــــد: ثانيـًا
  

  

  

  

© Mashael A. Alhajeri, 2004 
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Ǐøن المدنǋøانƾص الǋøص  

:تفسير العقد.  1

  )193مادة (

  .المتعاقدينإذا  االنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة  .1
من مجموع وقائعه وظروف إبرامه ، المتعاقدين  يجب تقصي النية المشترآة فإذ .2

أو عباراته ، ومع االستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن  دو
  .شرف التعامليتو

  )194مادة (

لعقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك ذاا .1
عمال الشرط أن يضره   .لم

صلحة المدين ، إذا آان من شأن أعمال الشرط أن يحمله بااللتزام ، أو يجعل  .2 وع
عبأ

  .82لمادة وآ .3

 

  تفسيــــر العقــــد 

 ):نيتهما المشترآة(مونه هو ما اتجهت اليه ارادة العاقدين 
  .مستنداته/  العقد 

  .مستنداته/ بارات العقد 

  

 

شترآة     لعبارة في ذاتها، و انما يشترط آذلك و ضوحها في التعب                 ر عن االرادة الم ي
 ). عليه و قت التعاقد

  .  ال محل للتفسيرق مع النية المشترآة للعاقدين 
شترآة    واضح الداللة ع      ه               لى النية الم ارات الواضحة، و ل سر القاضي العب  يف

 .ي لعبارات العقد الى سواه، و ذلك بما يتفق و النية المشترآة للعاقدين
ن

  

آانت عبارة العقد واضحة فال يجوز
نها آان هناك محل لتفسير العقد ، فإ

ن الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه 
من حسن النية والمتعاقدين افر بين 

ف أحد شروط ا تعذر إزالة ما يكتن
صلحة المتعاقد الذي يكون من شأن أ
لى وجه الخصوص ، يفسر الشك لم

  .ه عليه أآثر ثقًال
 سبق دون إخالل بما تقضي به ال ما
  

 

:أوًال
 
 
   المرجع في تحديد آثار العقد و مضالقاعدة  •

o   ضوح عبارات في حالة ومباشرة 
o   في حالة غموض عقواعد التفسير 

  

 ةـد الواضحـارة العقـعب: ىـة األولـالحال

 . عدم تفسير العبارة الواضحةالقاعدة  •
  

 ال يكفي وضوح امتى تكون العبارة واضحة      •
هي ما اتفقا: االرادة المشترآة للعاقدين(للعاقدين 

  

  :حاالت عبارات العقد من حيث الوضوح •
معناها الحرفي متف+ العبارة واضحة  
معناها الحرفي غير+ العبارة واضحة    

سلطات العدول عن المعنى الظاهر
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  دــد العقــسن
 

 :، الذي يتكون من"سند العقد" في تحري النية المشترآة للعاقدين، يرجع القاضي الى  •
  

  ندات المعاصرة للعقدالمست .1
 

o ما يتم التوقيع عليه(العقد نفسه :  المستند المثبت للعقد.( 
o   شرط                   : المستندات التعاقدية االخري ه، ب هي آل ما اتجهت اليه ارادة العاقدين باعتباره مكمًال للعقد، و لو لم يتم التوقيع علي

 :للعقد" معاصرة"أن تكون تلك المستندات 
o  عقداقدين الى التقييد بتلك المستندات باعتبارها جزًء من ال اتجاه ارادة العالشرط. 
o   و هذا العلم  ال يفترض.  يشترط علم العاقدين  بتلك المستنداتالحظ . 

  
  

 المستندات السابقة للعقد .2
  

o  اعالنات/ آتيبات / ملصقات (المستندات القاصدة الى الدعاية و الحث على التعاقد.( 
o ن الى التقييد بتلك المستندات باعتبارها جزًء من العقديشترط اتجاه ارادة العاقدي. 

  
  

 المستندات الالحقة على ابرام العقد .3
  

o هاًا لحتى تعتبر هذه المستندات جزًء من العقد، يشترط أن يكون العاقد عالمًا بها و مرتضي . 
o لسكوت المالبسال يشترط قبول العاقد لهذه المستندات صراحة، بل يستخلص ضمنًا، و قد يكتفى بمجرد ا.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )دـر العقـتفسي(ة ـر الواضحـد غيـارة العقـعب: ةـة الثانيـالحال
  
 دــر العقــتفسي

 
   غموض عبارات العقد a.  :دواعي الحاجة الى تفسير العقد •

 .bتعارض عبارات العقد مع االرادة المشترآة للعاقدين  
 .c تناقض عبارات العقد مع بعضها البعض  
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 دوتفسيــر العقـ صــور

 
  

 .المقصود هو التفسير المنطقي للعقد ، ال التفسير اللفظي •
 :انواع التفسير •
دين دون توسع         المقرر / التفسير الكاشف  .1 ى العاق داللتها ال ًا ل د وفق ضييق، بهدف آشف    / تفسير عبارات العق ر االرادة  / ت تقري

  . يتناسب أآثر مع موضوع العقدالمشترآة للعاقدين، عن طريق األخذ بالمعني الذي
د    التفسير الواسع   .2 يقصد الى استظهارالنيات التي لم يتم التعبير عنها صراحة، و ذلك عن طريق التوسع في تفسير عبارات العق

 .بحيث تشمل النتائج التي قصد اليها العاقدان و ان لم يشيرا لها في العقد
 

 
ام    . بتخصيصها بحيث تتفق و ارادة العاقدين/  في العقد بالحذف منها تفسير األلفاظ الواردة  التفسير الضيق  .3 ي الع رك المعن اذًا يت

 .للعقد و يؤخذ بالمعني الضيق ما دام متوافقًا مع قصدهما
  
  
  
  
  
  

  نـة للعاقديـة االرادة المشترآـحقيقـي ك فـة الشـحال: ة الثالثـةـالحال
  

د المتضرر            األصل هو براءة الذمة و االلتزا      القاعدة       • ذي من شأن         (م هو االستثناء، اذًا يفسر الشك في مصلحة العاق د ال أي العاق
 ).اعمال الشرط أن يضره

ًا                  االستثناء   • شك في مصلحة الطرف المذعن دائم سر ال ود االذعان، يف ه       ( في عق شرط الغامض ضارًا ب ان ال د  / سواء آ بالعاق
 ).اآلخر

  
  
  
  
  

  تحديـد مضمـون العقــــد: ثانيـًا
 

 
 ).حقوق آل من الطرفين و التزاماته( بيان األحكام التي يشتمل عليها العقد المقصود بتحديد مضمون العقد  •

 
 :موجهات تحديد مضمون العقد •

 شروط العقد   .1
 :أحكام القانون .2
 )  من القانون المدني الكويتي195وفقًا للمادة (مستلزمات العقد  .3

a.  ماجرت عليه العادة 
b. ما تمليه العدالة 
c. ة التعاملطبيع 
d.  حسن النية و شرف التعامل 
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LECTURE HANDOUT # 21 
  
  
  

 ةــروف الطارئــة الظــنظري
Theory of Unperceived Contingencies 

(Theorie de l’imprévision) 
  
  
  

  ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
  

  
  

  المحتويـات
  

  2..................................................................................................................................فحوى نظرية الظروف الطارئة

  3.........................................................................................................................شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

  4.......................................................................................ة القاضي في تعديل العقدسلط: أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة

  Glossary(................................................................................................................................................4(مسرد 

  Reading List(......................................................................................................................................4(لالطالع 
  

  

  

  

© Mashael A. Alhajeri, 2004 
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198(  

 أن حدوثهافي الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على إذا طرأت ، ب لم يكن 
لمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة  تنفيذ االلتزام النا

ويقع باطًال آل اتفاق .  في مقابلهبين مصلحة الط ، بأن يضيق من مداه أو يزيد
على خالف ذلك

 :يعدل أحكامه/ لعقد بأن ينقض العقد 

د                 ا عن م يكن في الوسع توقعه ة ل تثنائية عام ذه ، ظروف اس ام تنفي ل تم
دده بخسارة                    دين ، بحيث يه ًا للم ستحيًال ، صار مرهق م يصبح م  وإن ل
د      داه أو يزي ن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من م

 .ادهااستبع/ جوز االتفاق على تعديلها 
  

مادة  (

عد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة
شئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيًال ، صار مرهقًا ل
رفين ، أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

. 
 
  
  
 

 .   العقد شريعة المتعاقدينالقاعدة    •
   هناك حاالت يجيز فيها القانون ألحد طرفي ااالستثناء  •

 .حالة عدم تنفيذ أحد العاقدين اللتزامه العقدي .1
 .عقد االذعان .2
 . الرجوع في الهبة .3
 .نظرية الظروف الطارئة .4

  
  
  
  

  الطارئةفحوى نظرية الظروف
  

دي     • صاد العق د وقب اضطراب االقت د العق إذا طرأت ، بع
 أن تنفيذ االلتزام الناشئ عنه ،حدوثهاإبرامه ، وترتب على     

ضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أفادحة ، جاز للقا 
 . في مقابله

 .عدم التوقع هي مسألة يحددها النظام االقتصادي و المالي •
سلطة القاضي في تعديل العقد هنا هي من النظام العام، فال ي •
  .اعمال هذه النظرية هو من سلطات قاضي الموضوع •
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 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
  
 

 ان يكون العقد متراخ التنفيذ .1
  

 .العقود متراخية التنفيذ هي العقود التي يفصل بين ابرامها و تنفيذها فاصل زمني يحدث خالله الحادث الطارئ •
 . تنفيذ االلتزامات راجعًا الى خطأ المدينيشترط لتطبيق النظرية أال يكون تراخي •
 :مجال تطبيق النظرية من حيث أنواع العقود •
 : المجال األآبر للنظرية هو العقود الزمنية، سواء آانتالعقود الزمنية  .1

o عقود زمنية مستمرة. 
o عقود زمنية دورية. 

 : يمكن ان تطبق هذه النظرية علىالعقود فورية التنفيذ  .2
o نفيذ التي تراخي التنفيذ فيها بشكل آلي أو جزئيالعقود فورية الت. 
o العقود فورية التنفيذ التي يستغرق تنفيذها ردحًا من الزمن. 

ة       • ا تتضمنه بطبيع                          العقود االحتمالي ة، لم ود االحتمالي ى العق ة عل ق النظري ى عدم تطبي ه ال رأي الغالب من الفق ذهب ال ا من    ي ته
 .احتماالت الربح و الخسارة

  
  
  
  

 ادث استثنائي عام غير ممكن التوقع و الدفعطروء ح .2
 

a. الحادث نادر الوقوع   استثنائي . 
b.        ر على المدين و حده غير مقصوعام. 

 .طائفة معينة/ يكفي لتحقق صفة العمومية تعلق الحادث بمنطقة  
c.  و اال امكن ارجاع الحادث الى خطأ المدين غير ممكن التوقع و الدفع . 

  
  
  

 عد ابرام العقد و قبل تمام تنفيذهطروء الحادث ب .3
  

  ال مجال لتطبيق النظرية ألن العقد يكون قد أبرم مع علم العاقدين المسبق بالظروف الناجمة عن اذا وقع الحادث قبل ابرام العقد        •
  .الحادث

  .ه  ال مجال لتطبيق النظرية ألن العقد يكون قد انقضى بتمام تنفيذاذا وقع الحادث بعد ابرام العقد  •
  .  يمكن اعمال النظرية على الجزء المتبق من العقد، و هو الجزء الذي لم ينفذ بعداذا وقع الحادث بعد تنفيذ جزء من العقد  •
  .  ال تطبق النظرية ألن ليس للمخطئ أن يفيد من تقصيرهاذا وقع الحادث بعد تأخر المدين في تنفيذ التزامه بسبب تقصيره  •

  
  
  

 م مرهقًا للمدينأن يصبح تنفيذ االلتزا .4
 

 .اعمال النظرية يتطلب أن يترتب على الحادث المذآور ان يظل في امكان المدين تنفيذ االلتزام ، مع آون التنفيذ مرهقًا له •
 .، فينقضي أيضًا االلتزام المقابلاذا نتج عن الحادث أن أصبح التنفيذ مستحيًال انفسخ العقد و انقضى االلتزام •
  . )الشخص العادي: المعيار موضوعي(ح مرهقًا للعاقد،  ال يكتفي بأية خسارة، و انما تشترط الخسارة الفادحة للقول بأن التنفيذ أصب •
  . أن يترتب على الحادث الطارئ اختالل التوازن االقتصادي للعقد اختالًال آبيرًاالخسارة الفادحة / المقصود بالتنفيذ المرهق  •
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 لطة القاضي في تعديل العقدس: أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة
 

 :حدود سلطات القاضي •
 

o يتدخل لتعديل االلتزام المرهق برده الى حٍد معقول. 
o                        رد ال يملك القاضي اعفاء المدين من التزامه آلية، و انما تقتصر سلطته عل مجرد الحد من الخسارة التي أصابته بحيث ي

 .حجمها الى القدر المعقول
o ل أثر الحادث االستثنائييشرك القاضي الطرفين في تحم. 
o التزام المدين آما يفرضه عليه القاضي بالتطبيق لنظرية الظروف الطارئة: 

  ).النصف اآلخر للخسارة االستثنائية يتحملها الدائن( الخسارة االستثنائية  ½+ الخسارة العادية  = 
  

 :  له أن يلجأ الي احدى الوسائل التالية–وسائل تدخل القاضي  •
 

 .ى االلتزام المرهق للمدين تضييق مد.1
سخ           . مقابل االلتزام الذي أصبح مرهقاً  زيادة  .2 ار ف ر خي ذلك، فيكون لألخي ول ب ى القب دائن عل ار ال ك اجب و يالحظ أن القاضي ال يمل

 .العقد هنا
 .الجمع بين الطريقتين السابقتين.3
 .الحكم بوقف تنفيذ العقد اذا آان الحادث مؤقتًا و يؤمل زواله قريبًا.4

  
  

  *)Glossary(رد مس
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Theory of unperceived  نظرية الظروف الطارئة 

contingencies / theory of 
altered conditions 
(French: theorie de 
l’imprévision ) 

 hardships  صعوبات  

 Difficulties of  صعوبات التنفيذ  
performance 

 
* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless 

otherwise specified. 
  
  
  

  )Reading List(لالطالع 
 
John Bell and Isabelle de Lamberterie, 'The Effect of Changes in Circumstances on Long-Term Contracts', 
in Contract Law Today: Anglo-French Comparison, ed. by Donald Harris and Denis Tallon, (Oxford: 
Clarendon Press, 1991), pp. 196-241, at pp. 228-234. 
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LECTURE HANDOUT # 22  
  
  

  الصوريــة فــي التعاقــد
 Simulation 

 
 
 
 

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  اص ـون الخـم القانـقس

 تـة الكويـجامع  –وق ـة الحقـآلي
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© Mashael A. Alhajeri, 2004 



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # 22                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, 2004-5                                                                                                    Kuwait University 
 

 The Kuwaiti Civil Code on the Internet: <http://www.mandoubco.com/radio.asp> (Arabic version)  

 

 2

  
  

  

  

  )199(ادة ــم

إذا أبرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، إذا 
 .توافرت له أركانه ، دون العقد الظاǋر

  )200(ادة ــم

ائني كل من المتعاقدين وللخف الخاƭ ألي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل إذا أبرم عقد صوري ، كان لد .1
  .ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا ال يعلمون بالصورية

ر ، كان وإذا تعارضت مصالƠ ذوي الشأن ، بأن تمسك البعƯ بالعقد الصوري ، وتمسك اǓخرون بالعقد المستت .2
  .األفضلية لǖولين

 

  
  
  

  تعريــف الصوريــة
 

ا، مع آون                          ار ارادة أخرى تختلف عنه ة باظه ا الحقيقي ه ارادتهم ق تموي ة، عن طري اء الحقيق اذب من أجل اخف تعمد العاقدان انشاء ظاهر آ
  :و بذلك، فان الصورية هي وضع ينتج عنه عقدان. األخيرة هي المقصودة فعًال من التعاقد

a.  المتضمن لالرادة الظاهرة و غير الحقيقية للعاقدين" الواجهة"و هو العقد ): الظاهري(العقد الصوري. 
b.  و هي ارادتهما المستترة(و هو ما اتجهت اليه االرادة الحقيقية للعاقدين ): المستتر(العقد الحقيقي.( 

  
  
  

  أغــراض الصوريــة
 

 .التهرب من أحكام القانون .1
 .)الورثة/ الدائنين (التهرب من أحكام القانون حقوق الغير  .2
 .رغبة أحد العاقدين في عدم الظهور في الصورة العقدية .3
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  أنــواع الصوريــة
  

  . ةفالعقد الظاهر عقد وهمي ال وجود له في الحقيق.  متعلقة بالعقد ذاته من حيث الوجودالصورية المطلقة  .1
و الصورية هنا تكون من .  و فيها يكون للعقد الظاهر وجود فعلي، اال أنه يستر الطبيعه الحقيقية  للعقد الخفيالصورية النسبية  .2

 :حيث
a.  الصورية بطريق التستر: تكييفه/ ماهية العقد . 
b. شخص العاقد: 

i. الثاني باستخدام شخص آخر اخفاء احد العاقدين شخصيته الحقيقية عن العاقد:  الصورية بطريق االستعارة 
 .يظهر في العقد بدًال عنه

ii. اخفاء احد العاقدين شخصيته الحقيقية باستخدام شخص آخر يظهر في العقد بدًال : الصورية بطريق التسخير
  .عنه، و ذلك بعلم العاقد الثاني و بغرض التمويه على الغير

c. أحد شروط العقد 
  
   
 

  ورقــة الضــد
  

و هو مستند يعبر عن حقيقة التعاقد ". ورقة الضد" الصوري مستند آخر يعكس االرادة الحقيقية للطرفين و يسمى ب غالبًا ما يصاحب العقد
  .الذي قصد اليه الطرفان، ما دام مشروعًا، و يقصد الى حفظ حقوق األطراف في مواجهة بعضهما البعض و في مواجهة الغير

  
  
  
  

  شــروط الصوريــة
  

 . الحقيقي العقدأطرافأطراف العقد الصوري هم  .1
 .تزامن العقدين الحقيقي و الصوري/ تعاصر  .2
  .موضوع التعاقد واحد في العقدين الحقيقي و الصوري .3

  
  
  
  

  1هـل يعتـد بالحقيقـة أم بالمظهـر؟(أثــر الصوريــة 
  
  

تارًا لح        /  الصورية، من حيث المبدأ، ليست سبباًً لبطالن         القاعدة       • د           ابطال العقد، اذ قد تكون س ا ق ة غرض مشروع ، اال انه ماي
 .ابطال العقد، اذا آانت األسباب التي أراد العاقدان سترها أسبابًا غير مشروعة/ تؤدي الى بطالن 

 
 :الخاص/ أثر الصورية بين العاقدين، دائنيهما، و خلفهما العام  •

  

                                                 
  .كويتي من القانون المدني ال200 و 199 المادتان  1
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    أثر الصورية فيما بين العاقدين و الخلف العام لهما–أوًال 

  
  :مستتر، إذا توافرت له أرآانه ، دون العقد الظاهر بين آل من يسري العقد ال •

  العاقدين .1
 الخلف العام لكل من العاقدين .2

 :تسري القواعد العامة لالثبات  •
o  ال يجوز اثبات الصورية اال آتابةاذا آان العقد الحقيقي ثابت بالكتابة . 
o  رية بكافة طرق االثبات يجوز اثبات الصو اذا آان العقد الظاهري يخفي عمل غير مشروع. 

  
  

    أثر الصورية بالنسبة لدائني العاقدين  و الخلف الخاص لهما–ثانيًا 
  
  :الخلف الخاص للعاقدين الخيار بين ما يلي+ منح المشرع لكل من دائني العاقدين  •

  اذا تم اآتشاف صورية العقد )  و عدم االعتداد بالعقد الصوري(التمسك بالعقد الحقيقي  .1
 . اذا آانوا ال يعلمون بالصورية) أي بالعقد الظاهر( بالصورية التمسك .2

 ).عدم علمهم بالصورية(يشترط حسن نية هؤالء األطراف  •
د         في حالة التعارض المتمثل في تمسك بعض األطراف بالعقد الظاهر و تمسك أ       • ان المشرع فضل العق ي، ف د الحقيق طراف آخرين بالعق

 .الصوري حرصًا على استقرار المعامالت
 .العقد الحقيقي/ يمكن للدائن و الخلف الخاص اللجوء الى آافة طرق االثبات الثبات الصورية  •

  

  
  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Simulation  الصورية 

 Counter letter  ورقة ضد  
 Universal successors  الخلف العام  
 Particular successors  الخلف الخاص  

 
• Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise 

specified. 
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  )201(ادøø Ɣم

1. ƚثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخالل بأحكام الميراƈ تنصرف. 
على أن ƈثار العقد ال تنصرف إلى الخلف العام ألحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو  .2

  .نƭ في القانون
  )202(ادøø Ɣم

 بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة .1
  .يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال إلى خلف خاƭ ، فإن تلك الحقوق وااللتزامات تنتقل معه

علم بها أو على أن االلتزامات المتصلة بالمال ال تنتقل معه إلى الخف الخاƭ ، إال إذا كان ، عند إبرام التصرف ، ي .2
 .في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقƯ القانون بخالفه

  
  )203(ادøø Ɣم

 Ưثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقƌالعقود ال تنفع وال تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كانت ت
  .القانون بƺيره

 

  
 

 الخالفة
  في العالقة القانونية

   
خالفة خاصة: ل الحياةحاخالفة   بسبب الوفاةخالفة   

 

   
 خالفة عامة خالفة خاصة

 
  

  

رادة  اال–دراسة وظائف العقد : ،  المجلد الثانيالمصادر اإلرادية: ، الجزء األولالنظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي، : مصدرالمخطط
 .بتصرف. 826، ص  )1982جامعة الكويت، الكويت،  (المنفردة
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  دـر النسبي للعقـرة األثـى فكـمعن
  

  :القوة الملزمة للعقد ال تشمل جميع األشخاص، و انما لها مدًى نسبي محدود، مقصور من حيث المبدأ على •
  اقدان طرفي العقد  الع )1(
 . الخلف العام و الخاص لكل من العاقدين )2(

  
اال أنه يمكن استثناء ان . الغير، و هم آل من آان عدا العاقدين و خلفائهما، ال تنصرف اليهم القوة الملزمة للعقد من حيث األصل •

  .يكتسب حقًا من العقد، و لكنه ال يمكن أن يتحمل التزامًا بسببه
  
  

  د الى العاقدينانصراف آثار العق
  

 .المتعاقد هو آل من أبرم العقد باسمه و لحسابه •
آثار العقد تنصرف الى العاقدين بالضرورة، فبما انهما من أتى بالعقد الى الوجود، فهما من يتمتع بما يرتب من حقوق و ما يفرض  •

 .من التزامات
 .ةبالنياب/ آثار العقد تنصرف الى العاقدين سواء ابرم العقد باألصالة  •
 . ، فال تسري عليه أحكامه"الغير"عنه، أي من " أجنبيا"آل من لم يساهم في العقد يعتبر  •

  
  

  نـف العاقديـى خلـد الـار العقـراف آثـانص
  

  .باالضافة الى العاقدين، فان آثار العقد تنتقل الى الخلف العام و الخاص لكل منهما •
حلول شخص، خارج دائرة التعاقد، محل أحد طرفي العقد، مع "ل العقد هي و الخالفة في مجا. الخلف هو من يتلقى الحق عن غيره •

  1."بقاء باقي عناصر العقد على ما هي عليه
 .خلف العاقدين قد يكون عامًا أو خاصًا •

  
  

   انصراف آثار العقد الى الخلف العام للعاقد-أوًال 
 

 ).أي في حصة شائعة غير معينة بالذات(ء منها جز/  الخلف هو من يخلف العاقد في آل ذمته المالية الخلف العام  •
 .سبب الخالفة العامة هو الوفاة •
 :الخلف العام هو أحد اثنين •

 الوارث.1
 )الثلث مثًال(الموصى له بجزء غير معين من الترآة .2
 2الشخص االعتباري.3

 .ى العاقدصرافها الآالهما، بنفس شروط ان/  انصراف جميع آثار العقد الى الخلف العام ألحد العاقدين القاعدة  •
o يالحظ ان القاعدة السابقة يجب أن تطبق بما ال يخل بأحكام الميراث، و ذلك يستدعي االشارة الى قيدين: 

                                                 
  ).1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت ( العقد و االرادة المنفردة–المصادر االرادية لاللتزام : نظرية االلتزامإبراهيم الدسوقي أبو الليل،    1

  
  . انظر الصفحة األخيرة من هذه المذآرة 2
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a.  الحقوق فقط هي ما ينصرف من آثار العقد الى الخلف العام، أما التزامات العاقد و ديونه فتطبق عليها القاعدة
 ".ال ترآة اال بعد سداد الديون"الشرعية 

b. الوصية ينبغي أال تتجاوز ثلث الترآة، و ما جاوز ذلك ال ينفذ في حق الورثة اال اذا أقروه. 
 : ثالث حاالت ال تنصرف فيها آثار العقد الى الخلف العام للمتعاقدين االستثناء  •

a.  باتفاق العاقدين(اذا اقتضى العقد ذلك ( 
b.  اذا اقتضت طبيعة العقد ذلك 
c.  اذا نص القانون على ذلك 

 
   انصراف آثار العقد الى الخلف الخاص للعاقد-ًال أو
  

 الخلف هو من يخلف العاقد في مال معين بالذات، و فيما عدا ذلك المال فانه يعتبر غيرًا بالنسبة للعاقدالهدف الخلف الخاص  •
 .منها ضمان تداول األموال بين األفراد

 :شروط انصراف آثار العقد الى الخلف الخاص •
 . د أبرم قبل انتقال الشئ من السلف الى الخلفأن يكون العقد ق .1
 :االلتزامات موضوع االستخالف متصلة بذات المال المنتقل من السلف الى الخلف/ ان تكون الحقوق  .2

a.  يجب أن تكون من توابع المال الذى انتقل للخلف الخاصالحقوق  . 
b.  ص يجب أن تكون من محددات المال الذى انتقل للخلف الخاااللتزامات . 
c. أن يكون الخلف الخاص عالمًا بااللتزامات المحددة للمال وقت انتقاله هذا المال اليه: 

o  ألن انتقال الحقوق هو في صالح السلف، فال يشترط علمه بها(الشرط خاص بااللتزامات فقط دون الحقوق.( 
o  بهاال يشترط العلم الفعلي بهذه االلتزامات ، و انما مجرد أن يكون في مقدوره العلم 

  
  
  

  نـا المديـي يبرمهـود التـن بالعقـر الدائنيـتأث
  

 .ال تنصرف آثار العقد الى دائني المدين و ال ترتب لهم حقوقًا •
و مع ذلك، فان الدائن يتأثر بتصرفات مدينه بطريق غير مباشر، باعتبار أنها تمس أموال هذا المدين، و هي تمثل الضمان العام  •

 .للدائنين
، و تسمى أيضًا بدعوى العدول، و هي دعوى يطالب (actio pauliana)للدائنين ما يعرف بالدعوى البولصية لذلك قرر المشرع  •

الدائن بموجبها بنسخ أعمال مدينه المضرة به و الناجمة عن طريق الغش فى استعمال حقوقه، بحيث يستصدر حكمًا بعدم نفاذ تلك 
  .التصرفات في حقه

  
  

  )*Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 Privity of contract  األثر النسبي للعقد 

 Universal successors  الخلف العام  
 Particular successors  الخلف الخاص  
 :Third parties (Latin  األغيار  

penitus extranei) 
 Latin: actio pauliana  الدعوى البولصية  

 
Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise 
specified. 
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  الشخص االعتباري آخلف عام -قات تطبي
 

  .) الشرآة الدامجة هي الخلف العام للشرآة المندمجة(:AOL-Time Warner  القرن بين شرآتي اندماج 
  
 

  

 
 
 
 
 
 

The AOL / Time-Warner “Mega” Merger 
by the top editorial cartoonists 

 
 

asp.1aol/aol/news/com.msn.slate.cagle://http 
(As accessed on December 20, 2004) 
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LECTURE HANDOUT # 24  
 
 
 

  (Privity of Contract)األثــر النسبــي للعقــد 
  عـدم انصــراف آثــار العقــد الـى الغـير

  
  

  التعهـد عـن الغيــر -أوًال 
  االشتـراط لمصلحـة الغيــر -ثانيُا 

  
 
 
 
 

ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  
mashael@law.kuniv.edu.kw 

  
  قسـم القانـون الخـاص 

    جامعـة الكويـت–الحقـوق آليـة 
  
  

  المحتويـات

  3.....................................................................................................................................أثـر العقـد بالنسبـة الـى الغيـر
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  أثـر العقـد بالنسبـة الـى الغيـر
  
 

 :ينصرف أثره الى الغير األجنبي عن العقد، أيالعاقدين وخلفائهما فقط، فال   أثر العقد يقتصر على  القاعدة  •
o تطبيق للقاعدة: الغيرالتعهد عن . (ال يحمله بأية التزامات:  ال يضر الغير( 
o ال يرتب له أية حقوق:  ال ينفع الغير 

  
 

  : و مع ذلك، فان العقد، باعتباره واقعًة قانونيًة، له حجية مطلقة، فيمكن
o االحتجاج به على الغير 
o للغير أن يحتج به. 

  
  
  

 مـن هـو الغيـر األجنبـي عـن العقـد؟
  
  

 :أي. بالعقدالغير األجنبي عن العقد هو الشخص منقطع الصلة  •
o  من لم يكن طرفًا في العقد 
o  من لم يكن ممثًال في العقد 
o  من لم يكن خلفًا عامًا 

  
  

 .يعتبر من الغير للعقد الذي يكون مدينه طرفُا فيه) ألي من العاقدين (الدائن  •
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  التعهـد عـن الغيــر: أوًال
 

)203(  
ائنيهما ، وذلك كله ما لم ت تƌثر في الضمان العام المقرر لد

يق

)204(  
  . بأمير معين ، التزم ǋو بتعهده دون ذلك الƺير

Ưالمتعهد له عما يناله من ضرر خالً بتعهده ، والتزم بتعوي 
  .هد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المعهد له

ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد . هد

بحمل شخص من الغير على ابرام عقد ما مع العاقد اآلخر عن طريق 
 ).المتعهد هو العاقد نفسه و ليس الغير 

 من الغير يتعاقد مع المتعهد له
  حصل التعهد لمنفعته

  صدر منه قبول بالصفقة
  
ادøø Ɣم

العقود ال تنفع وال تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كان
  .Ư القانون بƺيره

  
  

ǊƴالتøƳ دøيƸن الøر: 
ادøø Ɣم

إذا تعهد شخǓ ƭخر بأن يجعل أحداً من الƺير يلتزم نحوه .1
فإذا رفƯ الƺير تحمل االلتزام المعهد به ، كان المعهد م .2

بسبب إخالله ، ما لم يعرǋ Ưو أن يقوم بنفسه باألمر المع
برئت ذمة المتعو فإن ارتضى الƺير االلتزام ، تحمل به،  .3

ǋ إلى وقت صدور التعهدأن يستند أثر Ƈذا الرضا.  
4

  
  

 تعريـف التعهـد عـن الغيــر
  

ب واحد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين ملزم لجان) أو بند في عقد(هو عقد 
:الحظ(اقراره للصفقة موضوع التعهد / الحصول على موافقة هذا الغير

  
  

  أطراف التعهـد عـن الغيــر
 

تعهد له بأن يجعل شخص هو العاقد الذي  يلتزم للمالمتعهد  •
 هو العاقد الذي ينتظر تعاقد الغير معه، و الذي يالمتعهد له  •
يراد أن ي) أجنبي عن العقد( شخص من الغير المتعهد عنه   •

  
  

  التعهـد عـن الغيــر) أسباب(دواعي 
  

 عهد عنهغياب الغير المت •
 عدم أهلية الغير المتعهد عنه/ نقص  •
 عدم وجود ممثل قانوني للغير المتعهد عنه •

  
  
  

 شـروط التعهـد عـن الغيــر
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 أن يتعاقد المتعهد باسمه هو ال باسم الغيرالمتعهد عنه .1
 .اقراره، و ليس تنفيذه/ أن يقتصر موضوع التعهد على حمل الغير بالموافقة على قبول ما تعهد به  .2

  
  

 ثـار التعهـد عـن الغيــرآ
  

 هو عقد مبرم بين المتعهد و المتعهد له •
 )المتعهد(هو عقد ملزم لجانب واحد  •
 ) له الحرية الكاملة–أقر العقد، و ان شاء رفض / ان شاء وافق : هو بالخيار(غير ملزم للمتعهد عنه  •

  
  
  
  
  
 
 

 :الفروض   آثـار التعهـد عـن الغيــر •
  

a. عنه موضوع التعهد اذا قبل الغير المتعهد  
 

o  تبرأ ذمة المتعهد تجاه المتعهد له+ يقوم عقد جديد بينه و بين المتعهد له مباشرة دون أثر رجعي.  
  
  
  
 

b. اذا رفض الغير المتعهد عنه موضوع التعهد 
 

o الرفض، فال يسأل ، ألن التعهد غير ملزم له/ غير المتعهد عنه خيار القبول لل. 
o سئوليته العقدية تجاه المتعهد لهمه ، فتقوم م يعتبر المتعهد مخًال بالتزا. 
o بشروطاقراره/ د بحمل الغير على قبوله يمكن للمتعهد أن يقوم بنفسه بتنفيذ االلتزام الذي تعه ،: 

 الخيار في ذلك للمتعهد و ليس للمتعهد له )1(
 اال يكون في ذلك ضررًا ينال المتعهد له  )2(
  عتبار الشخصي أن ال يكون العقد من العقود القائمة على اال )3(

  
  



Dr. Mashael A. Alhajeri  <mashael@law.kuniv.edu.kw>                                                              Private Law Department 
Lecture Handout # 24                                 School of Law 
Obligations & Evidence, Second Year, First Semester, 2004-5                                                                                                    Kuwait University 
 

 The Kuwaiti Civil Code on the Internet: <http://www.mandoubco.com/radio.asp> (Arabic version)  

 

 6

  تطبيقـات -التعهـد عـن الغيــر 
  
  

  

  :مجلـس الدولـة يحسمـه
 الزجـاج المسطـح) شرآـة (و نـزاع فـرق الصـرف بيـن الحكـومة 

  

ة  ة العمومي ةاستعرضت الجمعي س الدول ادة  لمجل ي باع اق الفرع صادي     االتف اء االقت ي لالنم صندوق العرب راض ال اق
ساهمة في     اعي للم ل مشروع مصنع   واالجتم ة           تموي ة ممثل ة مصر العربي ة جمهوري ين حكوم رم ب الزجاج المسطح المب

ة ابرمت            بوزارة التعاون الدولي ة مصر العربي ة جمهوري ذي يتضمن أن حكوم شرآة المصرية للزجاج المسطح ال  وال
ل      ي تموي ساهمة ف اعي للم صادي واالجتم اء االقت ي لالنم صندوق العرب ع ال رض م ة ق شروع م  اتفاقي اج م صنع الزج

ة من      15 مقداره  يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا للحكومة المصرية ، المسطح ادة الرابع  مليون دينار آويتي ولما آانت الم
ك             اتفاقية القرض تنص علي شأ لتمل ساهمة مصرية تن ة بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شرآة م أن تلتزم الحكوم

م   المشروع وبموجب اتفاقية اعادة اقراض وادارة د ت شرآة فق ه        يتم ابرامها بين الحكومة وال ي أن ين الطرفين عل اق ب االتف
ر  ايو            يعتبر هذا التمهيد جزءا اليتجزأ من هذا االتفاق ويعتب ة في م ة القرض الموقع اق جزءا اليتجزأ من اتفاقي ذا االتف ه

ة    ين الحكوم ي أن        الماضي ب ه عل ه من ادة الثاني صندوق العربي ونصت الم زم ال   : وال ة قرض    تلت  شرآة بنصوص اتفاقي
و آانت                      ا ل ه آم ر جزءا اليتجزأ من ا والتي تعتب ة          الصندوق العربي وجداولها وملحقاته ا اصيال في االتفاقي شرآة طرف ال

صفتها   ة المقترضة  ب ادة و تنص  .  الجه اق الفرعي     الم ة من االتف ي أصل القرض وأي        : الثامن ستحقة عل د الم سدد الفوائ  ت
ليتم السداد له في االول    وقت مناسب يتيح لوزارة المالية تدبير الوفاء بالتزاماتها قبل الصندوقمستحقة في تكاليف اخري

سديد   شرآة بت زم          من مارس واألول من سبتمبر من آل سنة وتلتزم ال ا تلت ساط نصف سنوية آم ي اق القرض الفرعي عل
اريخ ا      بدفع الفوائد بالجنيه المصري وعلي اساس ن في ت ه        سعر الصرف المعل ي أن ه عل ادة العاشرة من سداد وتنص الم ل

شرآة للقرض          ينتهي هذا داد ال تم س دما ي ه عن ة علي د     االتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتب بالكامل مع الفوائ
  . للحكومةحقة وآافة التكاليف االخريالمست

  

  : االتفاقيتين شكلهت عن الغيرالتعهد  الجمعية العمومية أن ثمة اتفاقا نهائيا قائما علي مفهوم ستظهرتا
  

  .اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة المصرية والصندوق العربي. 1
  

د وافقت       واتفاقية اعادة االقراض المبرمة بين الحكومة المصرية والشرآة المصرية للزجاج المسطح  . 2 ـ والتي آانت ق
  علي الجمعية العمومية للفصل فيها ضعلي عرض المنازعات التي قد تثور في خصوص اتفاق اعادة االقرا

  

ة  د الحكوم ي تعه ة االول واد االتفاقي د م اج   حيث تفي شروع الزج ك م رآة تتأسس لغرض ادارة وتمل ل ش المصرية بحم
ادة االقراض    المسطح علي القيام بمهام المشروع ووضع حصيلة القرض بالكامل تحت تصرفها بموجب اتفاق فرعي الع

ر   (  والشرآة المصرية للزجاج المسطح  ) المتعهد  (  ةبين الحكومة المصري يبرم شتمل       وهو  ) الغي ين أن ي ذي يتع اق ال االتف
رض      ة الق ايتفق واتفاقي ي م ام عل شروط واالحك ن ال ا م   . ذاته

 
شرآة     ، االتفاق ويضحي دور الحكومة المصرية دور وسيط في العالقة المالية مابين طرفي صندوق العربي وال  اي بين ال

ا              وهو وضع التكون    ، صرية للزجاج المسطح الم اق وانم ذا االتف سها في ه ا اصيال عن نف ة المصرية طرف ه الحكوم مع
ا وسيطا          ينحصر دورها ة للطرفين االصليين باعتباره ا بااللتزامات المتبادل ا مرتبطة آلي ذهما     والتزاماته ا في تنفي بينهم

  .قاللتزاماتهما وباعتبارها ضامنا للشرآة امام الصندو
  
  

  ).بتصرف (1801، العدد  126، السنة2003 يوليو 14األهرام االقتصادي، األثنين : المصدر
 <http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2003/7/14/STRE2.HTM>   
 (As accessed on December 19, 2004). 
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  االشتـراط لمصلحة الغيــر: ـًاثاني
  

  

   

  )205(مــادة 
يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا آان للمشترط  .1

  .في تنفيذ هذه االلتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية
تفيد شخصًا مستقبًال ، آما يجوز أن يكون شخصًا غير معين بذاته عند ويجوز ، في االشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المس .2

  .االشتراط ، إذا آان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بااللتزام المشترط
  

  )206(مــادة 
يترتب على االشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة  .1

  .، وذلك ما لم يتفق على خالفه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية
  .ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه .2

  
  )207(مــادة 

 تنشأ له من عقد االشتراط ، والتي آان يمكنه أن يتمسك بها يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي
  .في مواجهة المشترط

  
  )208(مــادة 

يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينفض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في اإلفادة منها  .1
  .، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد

 غير ذلك ، أو آانت ى نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزمًا قبل المشترط ، ما لم يتفق علىوال يترتب عل .2
  .طبيعة االلتزام تقتضيه

  .وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيدًا آخر محل المستفيد األصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه .3

  

 تعريـف االشتـراط لمصلحة الغيــر
  

أداء حق معين الى طرف ثالث من الغير، أي الى ) المتعهد(على العاقد اآلخر ) المشترط( هو عقد يشترط بمقتضاه أحد العاقدين  .1
 ).المستفيد(أجنبي عن العقد 

 ).األثر النسبي للعقد(اف آثار العقد الى الغير االشتراط لمصلحة الغيـرهو خروج عن مبدأ عدم انصر .2
  
  
  
  

  أطراف االشتـراط لمصلحة الغيــر
 

a.  يشترط أن يرتب العقد حقًا للغير المشترط  
b.  يلتزم بأداء حٍق للغير المتعهد   
c.  هو الغير الذي يرتب له العقد حقًا رغم آونه أجنبي عنه المستفيد   
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 شـروط االشتـراط لمصلحة الغيــر
  

 .باسمه هو و ليس باسم الغير المستفيدتعاقد المشترط  .1
  

 :ان يتطلب المشترط قيام المتعهد بالتزامات معينة لمصلحة الغير المستفيد .2
o ينشأ للغير المستفيد حق مباشر قبل المتعهد.  
o غير موجود على قيد الحياة بعد (1يمكن أن يكون المستفيد شخصًا مستقبًال(.  
o  شخصًا غير معين بالذات وقت االشتراط، طالما آان من الممكن تعيينه و قت األداءيمكن أن يكون المستفيد. 
o  أي من وقت االشتراط(لقبول المستفيد أثر رجعي يستند الى يوم ابرام العقد(. 

  
  :وجود مصلحة شخصية للمشترط .3

o يشترط و جود مصلحة للمشترط، تحت طائلة البطالن. 
o صور مصلحة المشترط: 

 مصلحة مادية  
  مصلحة أدبية  

  
  

 آثـار االشتـراط لمصلحة الغيــر
  

  آثار االشتراط بين المشترط و المتعهد .1
 ).عقد التأمين: مثال(  وفقًا للقواعد العامة –  أيًا ما آان نوعه –عالقتهما ينظمها عقد االشتراط  •
 .لعقد على قصر تلك السلطة على المستفيدما لم ينص ا(مصلحة المشترط تخوله حق مراقبة أداء المتعهد و مدى التزامه باالشتراط  •
  .للمشترط مطالبة المتعهد عن الضرر الذي يصيبه شخصيًا جراء اخالله بالتزامه •

  
  آثار االشتراط بين المتعهد و المستفيد .2
لك، فان و مع ذ. المستفيد ليس طرفًا في عقد االشتراط، بل هو من الغير عنه، حتى و لو قبل بالحق الذي يخوله اياه هذا العقد •

 .االشتراط ينتج عنه أن ينشأ المستفيد حق مباشر قبل المتعهد، ال يمر بذمة المشترط 
 .ة للمشترط، فال يدخل ترآة المشترط  لدى وفاتهيحق المستفيد ال يمر بالذمة المال •
 .للمستفيد دعوى مباشرة قبل المتعهد •
 ).فيد دائن للمتعهدألن المست(حق المستفيد يدخل في الضمان العام لدائني المتعهد  •
 .ينشأ حق المستفيد بأثر رجعي، أي منذ وقت ابرام عقد االشتراط  •
 .أو فقدانهما األهلية ال يؤثر على حق المستفيد) المتعهد/ المشترط (وفاة أحد طرفي عقد االشتراط  •
 .عقد االشتراط يحدد اطار حق المستفيد و حدوده •
 .لدفوع التي يخوله اياها عقد االشتراطللمتعهد التمسك في مواجهة المستفيد بكافة ا •

  
  آثار االشتراط بين المشترط و المستفيد .3
 .رابطة سابقة بينهما دفعت المشترط البرام عقد االشتراط لصالح المستفيد/ هناك عالقة  •
 :باعث المشترط قد يكون •

o   تطبق على العالقة بينهما أحكام التبرعات تبرعًا . 
                                                 

  . و ذلك بالمخالفة لقاعدة عريقة، هي وجوب آن الدائن موجودًا و معينًا وقت نشوء حقه 1
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o  بينهما القواعد العامة لعقود المعاوضة تطبق على العالقة معاوضًة. 
  .ال يدخل الحق موضوع االشتراط في الضمان العام لدائني المشترط، فال يجوز لهم التنفيذ عليه •

  
  
  
  

 خيـار نقـض االشتـراط لمصلحة الغيــر
  
  

  خيار المشترط فـي نقـض االشتراط لمصلحة الغيـر-أوًال 
 

 ). حتى يمتنع المتعهد عن التنفيذ لصالح المستفيد(ضمنًا / شارطة بالتعبير صراحة   يجوز للمشترط ان ينقض المالقاعدة  •
 .للمتعهد رغبته بقبول االشتراط/  ال يجوز للمشترط ان ينقض المشارطة اذا آان المستفيد قد أعلن للمشترط االستثناء  •
 ).ما لم تقتض طبيعة االلتزام ذلك/ ير ذلك ما لم يتفق على غ( ال تبرئ ذمة المتعهد تجاه المشترط أثر نقض المشارطة  •

  
  

  خيار المشترط فـي نقـض االشتراط لمصلحة الغيـر-ثانيًا 
 

 .الرفض/  االشتراط لمصلحة شخص ما ليس ملزمًا له، بل له دائمًا خيار القبول  •
 .قبول المستفيد يحفظ حقه، فال يملك بعدها المشترط حق الرجوع في المشارطة •
 .ضمنًا/ حة يكون القبول صرا •
ما لم يحدد له المشترط فترة معينة العالن موقفه منها بالقبول أو (يملك المستفيد اعالن رغبته أي وقت ما دامت المشارطة قائمة  •

 ).بالرفض
  
  

  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 French: la promesse de  التعهد عن الغير 

porte-fort 
 Universal successors  الخلف العام  
 Particular successors  الخلف الخاص  
 :Third parties (Latin  األغيار  

penitus extranei) 
 Stipulation for third  االشتراط لمصلحة الغير  

parties (French: 
stipulation pour autrui) 

 :Stipulator (French  المشترط  
stipulant) 

 promisor  المتعهد  
 beneficiary  المستفيد  

 
Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise 
specified. 
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English Summary -Stipulation pour autrui 
 
“A stipulation pour autrui is one in favor of a third person who may demand its fulfillment, provided he 
communicated his acceptance to the obligor before its revocation. An incidental benefit or interest, which 
another person gains, is not sufficient. The contracting parties must have clearly and deliberately conferred 
a favor upon a third person. The requisites for such contract are: (1) the stipulation in favor of a third 
person must be a part of the contract, and not the contract itself; (2) the favorable stipulation should not be 
conditioned or compensated by any kind of obligation; and (3) neither of the contracting parties bears the 
legal representation or authorization of the third party”. 
 
<http://www.abogadomo.com/legalbriefs_44.html> 

(As accessed on December 19, 2004). 

 
  

  )Reference Materials(ببليوجرافيا 

 : العربيةباللغة •

 )1998مؤسسة دار الكتب، : الكويت (2، ط العقد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل،  .1
  ).1982الكويت، جامعة الكويت، (المصادر اإلرادية : الجزء األول، النظرية العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي،  .2
  ).1998، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت (2، ط 3-1 ، المجلدمصادر الحق في الفقه االسالميعبد الرزاق السنهوري،  .3
  ).1981، دار النهضة العربية: قاهرةال (3 العقد، ط : األولنظرية االلتزام، المجلد: 1،الوسيط في شرح القانون المدني   ،  ----- .4
 ).1984، .ن. د: القاهرة (دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي: نظرية العقد و االرادة المنفردة عبد الفتاح عبد الباقي، .5

 

 :اإلنجليزية باللغة •

1.   Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992). 
2.   Contract Law Today: Anglo-French Comparison ،ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: 

Clarendon Press, 1991). 
3.   John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998). 
6. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ،trans. by John H Crabb (Littleton: 

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995). 
7. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 

1979). 
8. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape 

Town: Juta & Co Ltd, 1990). 
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 :الفرنسية باللغة •

1. Christian Larromet, Droit Civil, 3rd edn (Paris: Economica, 1996). 
2. François Terré, Philippe Simler and Yves Lequette, Droit Civil: Les Obligation, 7th edn (Paris: 

Dalloz, 1999). 
3. Henri and Léon Mazeaud, Jean Mazeaud and Franois Chabas, Intoduction à l’étude du droit,  10th 

edn (Paris: Montchrestien, 1991). 
4. Philippe Malaurie and Aynès Laurent, Cours de Droit Civil: Les Obligations, 11th edn, 3 vols 

(Paris: Éditions Cujas, 2001). 
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LECTURE HANDOUT # 25  

 دــــقـ الع)زوال (اللـــحـان
  

 
ـريــز الهاجــل عبد العزيـمشاع. د  

mashael@law.kuniv.edu.kw 
  
  ـون الخـاص قسـم القان
    جامعـة الكويـت–آليـة الحقـوق 

 
 

  ٢......................................................................................................................................................دورة حياة العقد
.I٣.................................................................................................................................................... فـســخ العـقــد  

  ٣...................................................................................................................................التعريـف بفسـخ العقــد
  ٣.......................................................................................................................................صـور فسـخ العقــد

.A٣.......................................................................................................................................الفسـخ القضائـي  

.B٤.......................................................................................................................................الفسـخ االتفاقــي  
  ٤...........................................................................................................................................أثـر فسـخ العقــد
  ٥...................................................................................................................... الشرط الفاسخ–تطبيقات قضائية 

.II٦............................................................................................................................................... انفـســاخ العـقــد  
  ٦................................................................................................................................التعريـف بانفسـاخ العقــد

  ٦.............................................................................................................................................مجال االنفساخ
  ٦...........................................................................................................................................شروط االنفساخ
  ٧...............................................................................................................................................أثـر االنفساخ

  ٧.........................................................................................فسـاخنفي حالة اال) تبعة العقـد(تنفيذ تحمل تبعة استحالة ال
  ٧.......................................................................................................)تبعة الملـك/ تبعة الهالك (تحمل تبعة الشيء 

  ٨.......................................................................................... االستحالة التي تؤدى إلى انفساخ العقد-ية تطبيقات قضائ
.III ٩...............................................................................................................................)التفاســخ(التقايـل /  االقالـة  

  ٩................................................................................................................)التفاســخ(التقايـل / التعريـف باالقالـة 
  ٩.......................................................................................................................)التفاســخ(التقايـل / أثـر االقالـة 

.IV١٠......................................................................................................................................... الدفـع بعـدم التنفيـذ  
  ١٠.........................................................................................................................ف بالدفـع بعـدم التنفيـذالتعريـ

  ١٠.............................................................................................................................أسـاس الدفـع بعـدم التنفيـذ
  ١٠............................................................................................................................شـروط الدفـع بعـدم التنفيـذ
  ١٠..........................................................................................................................التمسـك بالدفـع بعـدم التنفيـذ

  ١١......................................................................................................................أثـرالتمسـك بالدفـع بعـدم التنفيـذ
. V ١١.........................................................................................)الراجع ألحد العاقدينأثر انحالل العقد ( المسئولية العقدية  

  ١١.........................................................................................................................التعريـف بالمسئوليـة العقديـة
  ١١..............................................................................................................................احكـام المسئوليـة العقديـة

  ١٢...........................................................................................................................................)*Glossary(مسرد 
  ١٢...................................................................................................................)Reference Materials(ببليوجرافيا 
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ƨƺ

)čċĔ(  
 أجله ، وبعد أعذاره ، جاز للمتعاقد اǓخر  بالتزامه عند حلول

خه ، مع التعويƯ ، كان له مقتƯ ، وذلك ما لم يكن طالب 

الظروف ، كما أن له أن يرفƯ ى أجل يحدده ، إذا اقتضته 
  .زاماته في جملتها

)čČċ(  
 Ƈحكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزا

  .صرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره
وفاƇ بااللتزام ، ال يعفى في غير المواد التجارية من األعذار، 

)čČČ(  
لى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما 

 Ƈإلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأدا 

)čČč(  
  

)čČĎ(  
 معاوضة وبحسن  المتعاقدين إذا كان ǋذا الخلف قد تلقى حقه

ف له ، ال يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسƣ ، ولم يكن في 
  . الظروف من الشخƭ العادي

( 
 :)البطالن النسبي للعقداضافة الى  (ندرج تحته

 )ه العقدية
 )يذ االلتزام مستحيًال لسبب أجنبي ال يد للمدين فيهفون تن
  

 :ơø الøƾƴد

 ادøøƔم
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين .١

، إن لم يفضل التمسك بالعقد ، أن يطلب من القاضي فس
  .الفسƣ مقصراً بدوره في الوفاƇ بالتزاماته

ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسƣ ، أن ينظر المدين إل .٢
الفسƣ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليالً بالنسبة إلى الت

  
 ادøøƔم

ال يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاƇ نفسه دون  .١
المتعاقدين كليهما قد انفسƣ العقد ، ما لم يتضƠ أن إرادة 

والشرط القاضي بفسƣ العقد من تلقاƇ نفسه ، عند عدم ال .٢
  .ولو اتفق على اإلعفاƇ منه

  
 ادøøƔم

د المتعاقدان إإذا فسƣ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعي .١
  .تقضي به المادتان التاليتان

فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد اǓخر .٢
  .معادل

 ادøøƔم
.يكون للفسƣ أثر إال من وقت تحققهفي العقود المستمرة ، ال 

  
 ادøøƔم

ال يحتƝ بفسƣ العقد في مواجهة الخلف الخاƭ ألي من .١
  .نية

ويعتبر الخلف الخاƭ حسن النية ، إذا كان عند التصر .٢
مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرƭ ما تستوجبه
2

 

  دورة حياة العقد
 

 :يندرج تحتهو .   قيامه و انتاج آثارهقيام العقد  •
 )انعقاد العقد(االيجاب و القبول  .١
اما أن ينوجد العقد صحيحًا أو ال ينوجد(البطالن المطلق للعقد  .٢
و ي. زواله بعد قيامه صحيحًا و انتاج آثاره  انحالل العقد   •
 :انحالل العقد لعدم تنفيذه .١

a.  فاء أحد العاقدين بالتزامانفي حال عدم و(فسخ العقد
b. آفي حال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه  (انفساخ العقد

 :انحالل العقد اراديًا .٢
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a.  التقايل/ االقالة (باالرادة المشترآة للعاقدين( 
b. انهاء العقد (باالرادة المنفردة ألحد العاقدين( 

  
  
  

.I دــقـخ العــسـف  
  

  دــخ العقـفسبف ـتعريال
  

 .، لسبب يعزى اليه، و ليس لسبٍب أجنبٍيهو زواله بأثر رجعي جزاء عدم تنفيذ أحد العاقدين اللتزامه •
 .، حيث التزام آل عاقد هو سبب اللتزام العاقد اآلخر فقطلعقود الملزمة للجانبين ايكون بصدد مجال الفسخ  •
ذ          )فسخ قضائي(ن يقع بحكم القضاء    األصل في الفسخ أ    • د في حالل عدم تنفي سخ العق ى ف سبقة عل ، اال أنه يمكن للعاقدين االتفاق بصورة م

 ).فسخ اتفاقي(أحدهما اللتزامه 
  

  صـور فسـخ العقــد

 A  .الفسـخ القضائـي  
  

 شروط الفسخ القضائي •
  

  للجانبينًاالعقد ملزمأن يكون  .١
 :لعقدي احد العاقدين بالتزامه اأن يخل .٢

o  يجب آون االلتزام مستحق األداء 
o  جزئي، أو التنفيذ بشكل معيب/ يشترط عدم تنفيذ االلتزام بشكل آلي 
o يشترط آون عدم التنفيذ راجع لخطأ المدين ال الى سبب أجنبي( 
o اذا، اال  ١يشترط سبق اعذار المدين: 

  استحال تنفيذ االلتزام 
   غير مجٍد بفعل المدين تنفيذ االلتزامأصبح 
 رفض المدين صراحة 
 انقضى الميعاد المحدد لتنفيذ االلتزام 

 :طالب الفسخ غير مخٍل بالوفاء بالتزامهأن يكون  .٣
o   أبدى استعدادًا للتنفيذ التزامه/ سبق له تنفيذ التزامه يجب أن يكون طالب الفسخ قد 
o تنفيذاذا آان طالب الفسخ مخل بالوفاء بالتزامه آان للمدين الحق في االمتناع عن ال  

  
  
 دعوى الفسخ  •
  

 :سلطة تقديرية، فيملكللقاضي  •
 رفض طلب الفسخ / قبول  
 مهلة للتنفيذمنح المدين  

 . تنفيذ التزامه الى ما قبل قفل باب المرافعة، فيتفادى الحكم بالفسخ لمدينيستطيع ا •
 .بطريق التعويض/ يستطيع الدائن تعديل طلبه من طلٍب للفسخ الى تنفيذ العقد عينيُا  •

                                                 
ع قد و االرادة المنفردة: المصادر االرادية لاللتزامابراهيم الدسوقي أبو الليل، : حول االعذار، انظر  1 -٤١٥، ٤٠٥، ص )١٩٩٨مؤسسة دار الكتب، : تالكوي (٢، ط ال

٤١٦. 
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 .سري الحكم بالفسخ في حق مواجهة آل من المدين و خلفه ي •
 . سنة من تاريخ ثبوت الحق فيه١٥يمتنع سماع دعوى الفسخ بمرور  •
 .ء وليس مقرر أو آاشفىالحكم بالفسخ منش •

  

 B  .الفسـخ االتفاقــي  
  

  تعريـف الفسخ االتفاقي
 

 :اليين أحد األمرين التقد بندًا ينص علىهو تضمين العالفسخ االتفاقي  •
a.  أو،  اللجوء للقضاء لتقرير فسخ العقدلدى اخالل أحدهما بالتزامه، دونما حاجة الىاعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا 
b. تقييد سلطة القاضي لدى تدخله للحكم بالفسخ القضائي . 

 
 :رينمأنظرًا لخطورة الفسخ االتفاقي، فقد قيده المشرع ب •

 ).ال يكتفى بالتعبير الضمني(احة اتجاه ارادة العاقدين الى هذا الشرط صر .١
 .آون العاقدين على بينة من حقيقة أثرهذا الشرط .٢
 اشتراط االعذار  .٣

  
  

  أثر الشرط الفاسخ
  

 :للدائن الخيار بين •
o  التمسك بالشرط الفاسخ  
o  التمسك بوجود العقد 

  .يجب أن يتمسك الدائن بالشرط الفاسخ، فال يملك القاضي اعماه من تلقاء نفسه •
 .تدخل القضاءدونما حاجة ل) من تلقاء نفسه(عتبر العقد مفسوخًا بشكٍل ذاتٍي ، االدائن بالشرط الفاسخاذا تمسك  •

  

  أثـر فسـخ العقــد
  

د،     ينحل العقد   ) االتفاقي/ القضائي  (اذا تقرر الفسخ      القاعدة    • ل التعاق فيعتبر آأن لم يبرم أصًال، فيعاد العاقدان الى الحالة التي آانا عليها قب
 .يرد آل منهما على اآلخر ما أخذه منهف

د      حاالت   هناك    و لكن     • ل التعاق ا قب ا عليه ي آان ة الت ادل     يستحيل فيها اعادة العاقدين الى الحال ويٍض مع م القاضي بتع دها يحك ذه  . ، فعن و ه
 : الخلف الخاص للمتعاقد + تلك المتعلقة بالعقود المستمرةالحاالت هي

 
  )عقود المدة/ العقود الزمنية  (لمستمرةأثر الفسخ بالنسبة للعقود ا .١

  

 .)résiliationو يسمى انهاء  (، أي أن العقد يزول بالنسبة للمستقبل فقطالفسخ يكون منذ تحققهأثر  •
  

 أثر الفسخ بالنسبة للخلف الخاص للعاقد .٢
  

ر              اذا تقرر     القاعدة   • ى الغي دين و عل ى العاق ه عل سخ ال يق     ف  .الفسخ يحتج ب ى      تصر عل  األثر الرجعي للف د ال د يمت ل ق دين ب ى العاق
 . اذا آان هذا الغير قد تلقى الحق من أحد العاقدين قبل فسخ العقد الغير،

 :جهة هذا الخلف اذا توافر الشرطان التاليانذ في مواعاقدين، فان الفسخ ال ينفص ألٍي من الحمايًة للخلف الخا  االستثناء  •
a. أن يكون الخلف الخاص قد تلقي حقه معاوضة.( 
b.  لم يكن بمقدوره العلم به/ غير عالم بوجود سبٍب للفسخ في عقد سلفه (أن يكون الخلف الخاص حسن النية(. 
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  الشرط الفاسخ –تطبيقات قضائية 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حكم قضائي
 

 :موجز القاعدة 
التزام إال إذا آ               ا بمجرد اإلخالل ب سخ حتم ى أن      الشرط الفاسخ ال يقتضى الف ة عل انت صيغة صريحة قاطع

 .سلطة القاضي إزائه. إراده المتعاقدين قد انصرفت إليه
 

   :تفصيل القاعدة 
سوخا         " من القانون المدني على انه       ٢١٠النص في الفقرة األولى من المادة       " د مف ار العق ال يعمل بشرط إعتب

م يتضح أن             من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة ال            ا ل د م سخ العق محكمة ازاء ف
ره             ه          " ارادة المتعاقدين آليهما قد انصرفت إليه صراحة وعلى بينة من حقيقة أث ا افصحت عن ى م اده وعل مف

اءة                                ا ظهر في العمل من اس ذا النص وضع حد لم انون أن المشرع استهدف من ه المذآرة االيضاحية للق
ه                  استعمال هذا الشرط في العقود والنتائج ال       دما يتعسر في آداء والتزامات د عن ه للمتعاق ة علي ة المترتب -وخيم
سبيا يال ن ا أو قل سره مؤقت ان تع و آ ه -ول ق ب لطة الرف ه من س ا تنطوى علي ضاء وم ة الق ه من رقاب  بحرمان

ا                               سيره آم ا امكن في تف ل من خطره بالتضييق م ى التقلي د إل د عم ونظرته إلى ميسرة ولذلك فان المشرع ق
ه أن يثبت للقاضي على نحو صريح قاطع أن ارادة المتعاقدين آليهما قد انصرفت صراحة إليه                تطلب العمال 

  ".على بينه من حقيقة أثره
 

ة الكويت       مرآز نظم المعلومات،     ز في دول ة التميي سم  ١٩٩٦ -١٩٩٢مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكم د  ٣، الق ، مجل
 .[CD] ).٢٠٠١ العدل،وزارة:الكويت (٣٩١، ص٠٠٠٥، قاعدة ٣
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.IIانفـســاخ العـقــد   
  

  
  

  انفسـاخ العقــدالتعريـف ب
  

 :انøƨƻاƠ الøƾƴد

  )čČď (ادøøƔم
١.                        Ƈاùالعقد من تلق ƣتنفيذ االلتزام مستحيالً لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه ، انفس Ơفي العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصب

  .نفسه
ن للدائن ، بحسب األحوال ، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسƣ                  فإن كانت االستحالة جزئية ، كا      .٢

  .العقد
  

  )čČĐ (ادøøƔم
في العقود الملزمة للجانبين، اذا أصبƠ تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيالً لسبب اجنبي ال يد له فيه، انقضى ǋذا الالتزام،                     .١

 .طرف اǓخر و انفسƣ العقد من تلقاƇ نفسهو انقضت معه االلتزامات المقابلة على ال
٢.                      ƣسùب فùفان كانت االستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب األحوال، أن يتمسك بالعقد قيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطل

  .العقد
  

  )čČđ (ادøøƔم
إبرامه ، وذلك في نفƩ الحùدود       إذا انفسƣ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم إرجاƳ المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند                   

  . في شأن الفس٢١ďƣ و ٢١٢ و ٢١١: المقررة بمقتضى المواد

ٍي ال     ف.  ال يعزى الى المدينبٍب أجنبٍي لسالستحالة تنفيذههو زواله انفساخ العقد   • سبٍب أجنب دي ل ه العق عندما يستحيل على المدين تنفيذ التزام
 .حكم قضائي بذلك/ ، فان التزامه ينقضي و ينقضي تبعًا له االلتزام المقابل له، دونما حاجٍة الى وجود اتفاق يد له فيه

  

 مجال االنفساخ
  

 :االنفساخ يرد على آل من   •
o لملزمة للجانبين العقود ا 
o العقود الملزمة لجانب واحد 

  

  االنفساخشروط 
 

 :استحالة تنفيذ االلتزام .١
 ٢.الالحقة لقيام العقد) القانونية/  المادية (المقصود هو االستحالة المطلقة •
 .تجعل العقد قابًال للفسخ فقط، و ليس منفسخًا) بالمدين وحدهالخاصة (االستحالة النسبية  •

  
 :عد انعقاد العقدقيام االستحالة ب .٢

 ).يعتبر العقد باطًال الستحالة محله(ألن االستحالة المعاصرة البرام العقد تمنع من قيامه  •
 :ان تكون االستحالة المطلقة دائمةيشترط  •

                                                 
2 See: Lecture Handout # 16. 
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 :آون االستحالة آاملة .٣
 :استحالة تنفيذ االلتزام يمكن أن تكون •

o  ينفسخ العقد آلهاستحالة آلية . 
o  يبقى باقيه قائمًا و اجب التنفيذلعقد فقط بالقدر الذي تحققت بصدده االستحالة، و  ينفسخ ا استحالة جزئية. 

  
 :االستحالة راجعة الى سبب أجنبي .٤

 . استحالة تنفيذ العقد يجب أن ترجع الى سبٍب أجنبٍي ال يعزى الى المدين •
 :اذا آانت استحالة تنفيذ معزوة الى المدين فان االنفساخ ال يتحقق، و انما يمكن •

o فسخ العقد فسخًا قضائيًا 
o  ان وجد(تطبيق الشرط الفاسخ.(  

  

  أثـر االنفساخ
  

 .لة التي آانا عليها قبل التعاقدن لم يكن، فيعاد العاقدان الى الحاار العقد آأانفساخ العقد يؤدي الى اعتب •
  .طالبة بالتعويض عند االنفساخهذا األثر هو نفس األثر المترتب في حالة الفسخ، ما عدا أن الدائن ال يكون له الحق في الم •

 .االنفساخ بسبب االستحالة الجزئية، آما تقدم Xكلية الستحالة ال بين االنفساخ بسبب ا من حيث اآلثاريجب التفرقة •
 .)يحكم بأداء معادل: عدا حالة عدم امكان العاقدان للحالة التي آانا عليها قبل التعاقد(لالنفساخ أثر رجعي  •
 . الغير حسن النية، آما سبق البيان لدى دراسة آثار الفسختطبق اعتبارات حماية •
 .ال يوجد في االنفساخ مقتًض للحكم بتعويض الدائن عن الضرر  •

  
  
  
  
  

  فسـاخن في حالة اال)Risque du contrat تبعة العقـد (تحمل تبعة استحالة التنفيذ
  

 .لتزام بسبب استحالة التنفيذهي الخسارة الناجمة عن انقضاء اال): تبعة العقـد(تبعة االستحالة  •
o    ة االستحالة   المدين هو الذي  العقود الملزمة للجانبين ه مستحيالً      يتحمل تبع زام ب ذي أصبح االلت االلتزام ال ك   ب ، فال يمل

 . مطالبة العاقد اآلخر بالمقابل الذي التزم به
o االلت      العقود الملزمة لجانب واحد ة االستحالة ب ذي يتحمل تبع ه مستحيالً      الدائن هو ال زام ب ذي أصبح االلت  res) زام ال

perit creditori).  
 
 

   )Question des risques تبعة الملـك/ تبعة الهالك  (الشيءتحمل تبعة 
 

 ..هالك الشيء موضوع التعاقد هي الخسارة الناجمة عن): تبعة الهالك(تبعة الشيء  •
o  نًادائنًا آان أو مدي ( هالك الشيء يقع على مالكهالقاعدة(. 
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  االستحالة التي تؤدى إلى انفساخ العقد - قضائية تطبيقات

  
  : موجز القاعدة

 .ما ال يعد من ذلك. شرطها. االستحالة التي تؤدى إلى انفساخ العقد -
 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير مبررات فسخ العقد وآفاية أسبابه أو عدم آفايتها - 
 

 : تفصيل القاعدة
 تكون دائمه، وال يعد من قبيل ذلك الحادث الطارئ من المقرر أن االستحالة التي تؤدى إلى انفساخ العقد يجب أن     

تمخض عن                               ة دون أن ي صفة مؤقت ذه من التزامات الطرفين ب م تنفي د ت الذى يترتب عليه تأجيل تنفيذه ما لم يكن ق
استحالة دائمة تفضى إلى انقضاء هذه اإللتزامات حتى اذا ما زال هذا الطارئ تستانف اإللتزامات المؤجلة سيرها         

ررات                   فال يكو  دير مب ه، وان تق ين اطراف ة ب م العالق ن لذلك الطارئ من اثر على قيام العقد الذى يبقى شريعة تحك
ى                        ة الموضوع حت ديرها محكم ستقل بتق ي ت ا من االمور الموضوعيه الت بابه أو عدم آفايته ة أس فسخ العقد وآفاي

  .اقامت قضاءها على أسباب سائغة
  

ة الكويت                  مجموعة القواعد  مرآز نظم المعلومات،     ز في دول ة التميي ا محكم ي أقرته ة الت سم    ١٩٩٦ -١٩٩٢ القانوني د    ٣، الق ، ٣، مجل
 .[CD] ).٢٠٠١وزارة العدل،:الكويت (٣٩٢، ص ٠٠٠٦قاعدة
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.IIIالتفاســخ ( التقايـل/  االقالـة (  
  

  

  
  

  )التفاســخ(التقايـل / باالقالـة التعريـف 
  

:ةøøاǕقال

  )٢١٧(مــادة 
  .ال العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحدهمايللمتعاقدين أن يتقا .١
  .ود عليه جازت اإلقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوضفإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعق .٢

  
  )٢١٨(مــادة 

  .تعتبر اإلقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير

د   العاقدان  بمعنى انها عقد يتفق بمقتضاه .االقالة هي قيام العاقدين، بعد ابرام العقد، باالتفاق على الغائه و الرجوع فيه      • ى زوال عق  سابق عل
 .بينهما

 ).عقود التبرع/ عقود المعاوضة (االقالة ترد على جميع العقود  •
 ).ضمني/ بشكل صريح (ألنها عقد، فانها تتطلب ايجابًا و قبوًال  •
 .هي عقد رضائي دائمًا •
 .آلية/ يمكن أن تكون االقالة جزئية  •
 :ال تقوم االقالة اذا آان محل العقد •

o  آليًا كهل/ قد تلف 
o آليًار موجود بيد أحد العاقدينغي  

  

  )التفاســخ(التقايـل / أثـر االقالـة 
  

د       لالقالة أثر الفسخ، اذًا يعاد العاقدان خلفهما العام / العالقة بين العاقدين     • د التعاق ا عن ا عليه ي آان ة الت أثر رجعي   (الى الحال ق  +  )ب تطب
 .جميع آثار الفسخ

ط دون الماضي     يد،  هي عقد جد   بالنسبة للغير    • ستقبل فق سبة للم ر رجعي    (فيزول العقد بالن ا أث يس له ى ال    :  الهدف اذًا ل ر حت ة الغي حماي
 ).تكون االقالة ذريعة للعبث بمصالحهم
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.IV الدفـع بعـدم التنفيـذ  
  

  

  
  

   التعريـف بالدفـع بعـدم التنفيـذ
 

ƺالدøƴب Ʋøيƻالتن ǃدøƤ: 

  )٢١٩(مــادة 
  

ة مستحقة األداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، في العقود الملزمة للجانبين ، إذا آانت االلتزامات المتقابل
  .إذا لم يقم المتعاقد اآلخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خالفه أو يقض العرف بغيره

ـذ     • ـدم التنفي ـع بع ه             (exceptio non adimpleti contractus)بالدف دي اذا طلب من ه العق ذ التزام اع عن تنفي د في االمتن هو حق العاق
  .العاقد اآلخر ذلك، عندما يكون هذا األخير متخلفًا عن تنفيذ التزامه

  
  

  أسـاس الدفـع بعـدم التنفيـذ
 

 .، فالتزام آل عاقد هو سبب التزام العاقد اآلخر"السبب"يجد هذا الدفع أساسه في فكرة  •
  
 

   بعـدم التنفيـذشـروط الدفـع
 
 كون العقد ملزمًا للجانبينأن ي .١
 ) نفس العقدتاجنآالهما ( الذي يدفع بعدم تنفيذه مرتبط بااللتزام المطالب به ان يكون االلتزام .٢
 ان يكون االلتزام موضوع العقد مستحق األداء .٣
 ان يكون العاقد اآلخر مخًال بالتزامه .٤
 قليل األهمية/  تافهًا اآلخر ال يكون الجزء الذي لم ينفذه العاقدأ .٥

  

  التمسـك بالدفـع بعـدم التنفيـذ
  

 :يملك العاقد التمسك بالدفع بعدم التنفيذ مباشرة و دونما حاجة الى •
o اعذار العاقد اآلخر 
o اللجوء للقضاء  

 :الدفع بعدم التنفيذ مقرر لكل من •
o العاقدان 
o  الخاص/ خلفهما العام 

  :تمسك آل من العاقدين بهذا الدفعفي حالة لتنفيذ المتبادل ل ةنامضالالحلول  •
o العرض الحقيقي 
o االيداع في خزينة المحكمة 
o االيداع لدى طرف ثالث عدل 

 :النتائج. هذا الدفع ليس من النظام العام •
o ال يحكم به القاضي من تلقاء نفسه 
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o يجوز االتفاق على خالفه 
o  ضمنًا/ صراحًة (يجوز التنازل عنه(  

  

  فيـذأثـرالتمسـك بالدفـع بعـدم التن
  

 .الدفع بعد التنفيذ ال يعني انقضاء االلتزام، و انما وقفه بصفة مؤقتة  .١
 :أثر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ .٢

o  مشروع، فال يسأل من تمسك به عن تبعاته التي قد تضر بالعاقد اآلخر هو دفعبالنسبة للعاقد اآلخر . 
o  يسري في مواجهة الغير  بالنسبة للغير  

  
  
  
  
  

. V ةـة العقديـالمسئولي  

  )أثر انحالل العقد الراجع ألحد العاقدين( 
  

  

  ةـة العقديـالمسئوليالتعريـف ب
 .اخالله بالتزامه العقديسبب مسئولية العاقد عن انحالل العقد بهي  •
 :أرآان المسئولية العقدية •

 )الخطأ العقدي(االخالل بالتزام عقدي  .١
 الضرر .٢
 عالقة السببية بين الخطأ و الضرر .٣

  
  

  لمسئوليـة العقديـةاحكـام ا
  
 ٣".يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل" القاعدة  •
  .اء بوضع ضوابط للمسئولية العقديةتكفل القض •

  

                                                 
  . من القانون المدني الكويتي١٩٧  المادة   3
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  *)Glossary(مسرد 
  

NOTES ARABIC TERM  ENGLISH TERM 
 French: résolution  الفسخ 

 Judicial resolution  القضائيالفسخ   
 Resolutory clause  فاسخ) عقدي(بند   
سبة       : انهاء العقد    ره بالن الفسخ الذي يمتد أث

رًا   ه أث ون ل ط دون أن يك ستقبل فق للم
  )في العقود المستمرة(رجعيًا 

French: résiliation 

Latin: exceptio non adimpleti 
contractus 

  الدفع بعدم التنفيذ
  

Defense of unperformed 
contract / withholding 
performance  (French: 
exception du  inexécution 
/ exception du  contrat 
inexécuté) 

 French: question des  )تبعة الملـك/ تبعة الهالك (تبعة الشيء   
risques 

 French: question du  )تبعة استحالة التنفيذ( تبعة العقـد   
contrat 

 
Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise 
specified. 
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