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  والء عراقيبوالء عراقيب/ / الدكتورالدكتور

  أستاذ القانون المدنيأستاذ القانون المدني

  رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطارئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا  



  التعاقد بين الغائبينالتعاقد بين الغائبين

 قد ال يتم العقد بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد قد ال يتم العقد بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد
فقد يتم بين غائبين كأن يكون بواسطة البرقيات أو فقد يتم بين غائبين كأن يكون بواسطة البرقيات أو 

  ..رسول خاص أو الهاتف أو البريد اإللكترونيرسول خاص أو الهاتف أو البريد اإللكتروني

 العقد؟العقد؟فكيف يتم تحديد زمان ومكان انعقاد فكيف يتم تحديد زمان ومكان انعقاد  

   ظهر في الفقه أربع نظريات لتحديد زمان ومكان انعقاد ظهر في الفقه أربع نظريات لتحديد زمان ومكان انعقاد
العقد ، سنشرحها تباعًا ونتبنى النظرية أو الرأي الراجح العقد ، سنشرحها تباعًا ونتبنى النظرية أو الرأي الراجح 

  ::منها وذلك على النحو اآلتي منها وذلك على النحو اآلتي 



  النظريات التي تحدد زمان ومكانالنظريات التي تحدد زمان ومكان

  انعقاد العقد بين الغائبينانعقاد العقد بين الغائبين

 نظرية إعالن القبولنظرية إعالن القبول: : أواًل أواًل::  

 بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو وقت بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو وقت
  ..إعالن الموجب له القبول دون وصوله إلى علم الموجبإعالن الموجب له القبول دون وصوله إلى علم الموجب

 نظرية تصدير القبولنظرية تصدير القبول: : ثانيًا ثانيًا::  

 بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو الوقت بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو الوقت
الذي يتم فيه تصدير القبول إلى الموجب، على اعتبار أن الذي يتم فيه تصدير القبول إلى الموجب، على اعتبار أن 
الموجب له ال يمكنه الرجوع عن القبول بعد تصديره إلى الموجب له ال يمكنه الرجوع عن القبول بعد تصديره إلى 

  ..الموجبالموجب



  النظريات األربعةالنظريات األربعة

 نظرية استالم القبولنظرية استالم القبول: : ثالثًا ثالثًا::  

 بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو الوقت بمقتضى هذه النظرية يكون وقت انعقاد العقد هو الوقت
الذي يصل فيه القبول إلى الموجب على اعتبار أن هذا الذي يصل فيه القبول إلى الموجب على اعتبار أن هذا 

  ..الوقت يتوسط بين مرحلتي تصدير القبول والعلم بهالوقت يتوسط بين مرحلتي تصدير القبول والعلم به

 نظرية العلمنظرية العلم: : رابعًا رابعًا::  

الراجحة وبمقتضاها يكون وقت انعقاد العقد هو الراجحة وبمقتضاها يكون وقت انعقاد العقد هو   وهيوهي
  ..وقت علم الموجب بالقبولوقت علم الموجب بالقبول

 وهذه النظرية تساير القاعدة العامة التي مفادها أن وهذه النظرية تساير القاعدة العامة التي مفادها أن
التعبير ال ينتج أثره إال من وقت اتصاله بعلم من وجه التعبير ال ينتج أثره إال من وقت اتصاله بعلم من وجه 

  ..إليهإليه



  أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقدأهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

11--   عدول الموجب عن إيجابه وعلم الموجب له بهذا عدول الموجب عن إيجابه وعلم الموجب له بهذا
العدول بعد إعالن القبول وقبل وصوله إلى علم الموجب، العدول بعد إعالن القبول وقبل وصوله إلى علم الموجب، 

فإن العقد ينعقد وفقًا لنظرية إعالن القبول وال ينعقد فإن العقد ينعقد وفقًا لنظرية إعالن القبول وال ينعقد 
  ..وفقًا لنظرية العلم بالقبولوفقًا لنظرية العلم بالقبول

 وفي حال عدول الموجب له عن القبول وعلم الموجب وفي حال عدول الموجب له عن القبول وعلم الموجب
بهذا العدول قبل وصول القبول له ، فإن العقد ينعقد بهذا العدول قبل وصول القبول له ، فإن العقد ينعقد 

وفقًا لنظرية إعالن القبول وال ينعقد وفقًا لنظرية العلم وفقًا لنظرية إعالن القبول وال ينعقد وفقًا لنظرية العلم 
  ..بالقبولبالقبول



  أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقدأهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

22-- انتقال الملكية  في المنقول المعين بالذات انتقال الملكية  في المنقول المعين بالذات يتحدد وقت يتحدد وقت
بناًء على تبني أحد النظريات األربعة، حيث تنتقل ملكيته بناًء على تبني أحد النظريات األربعة، حيث تنتقل ملكيته 

  ..إلى المشتري بمجرد انعقاد العقدإلى المشتري بمجرد انعقاد العقد

وتتضح األهمية العملية لهذه التفرقةوتتضح األهمية العملية لهذه التفرقة::  

   فنكون أمام فنكون أمام   المعين بالذات مرتينالمعين بالذات مرتينعندما يباع المنقول عندما يباع المنقول
مشتري أول ومشتري ثاني، بحيث يتحدد المالك بناًء على مشتري أول ومشتري ثاني، بحيث يتحدد المالك بناًء على 

األسبقية في نقل الملكية وهي تختلف حسب األخذ بنظرية  األسبقية في نقل الملكية وهي تختلف حسب األخذ بنظرية  
  ..إعالن القبول عن نظرية العلم بالقبولإعالن القبول عن نظرية العلم بالقبول



  أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقدأهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

33--    يتحدد سريان المواعيد والمدد بالنظر إلى تحديد تاريخ  يتحدد سريان المواعيد والمدد بالنظر إلى تحديد تاريخ
، ووقت انعقاد  ، ووقت انعقاد  دعوى البطالندعوى البطالنانعقاد العقد ، مثل ميعاد سريان انعقاد العقد ، مثل ميعاد سريان 

  ..العقد يختلف حسب األخذ بأي من النظريات األربعة السابقةالعقد يختلف حسب األخذ بأي من النظريات األربعة السابقة

44--   لقانون محل  لقانون محل  عند اختالف موطن المتعاقدين فإن العقد يخضع عند اختالف موطن المتعاقدين فإن العقد يخضع
تحديد ذلك يتوقف على مسألة  تحديد ذلك يتوقف على مسألة  ( ( البلد التي أبرم فيهاالبلد التي أبرم فيها))  اإلبراماإلبرام

  ..اعتناق نظرية إعالن القبول أم العلم بالقبولاعتناق نظرية إعالن القبول أم العلم بالقبول

55--   مدى صحة العقود التيمدى صحة العقود التييتوقف على تحديد وقت انعقاد العقد يتوقف على تحديد وقت انعقاد العقد    
بعد إفالسه ، وما إذا تمت قبل فترة الريبة أم  بعد إفالسه ، وما إذا تمت قبل فترة الريبة أم    أبرمها التاجرأبرمها التاجر

  ..خاللها أم بعد شهر اإلفالسخاللها أم بعد شهر اإلفالس



  أهمية زمان ومكان انعقاد العقدأهمية زمان ومكان انعقاد العقد

  

66--   يتوقف على تحديد انعقاد العقد تحديد مدى صحة يتوقف على تحديد انعقاد العقد تحديد مدى صحة
وهل أبرمها قبل بلوغه سن وهل أبرمها قبل بلوغه سن القاصر القاصر العقود التي أبرمها العقود التي أبرمها 
  ..الرشد أم بعد ذلكالرشد أم بعد ذلك



  صور أخرى للتعاقدصور أخرى للتعاقد

الوعوود بالتعاقوودالوعوود بالتعاقوود))صووور أخوورى خاصووة بالتعاقوود صووور أخوورى خاصووة بالتعاقوود   --جج--  
  ((المناقصات والمزايداتالمناقصات والمزايدات  --العربونالعربون––االتفاق االبتدائي االتفاق االبتدائي 

 الوعد بالتعاقدالوعد بالتعاقد: : أواًل أواًل::  

 هو اتفاق يتم بتوافق إرادتين حيث يعُد هو اتفاق يتم بتوافق إرادتين حيث يعُد : : الوعد بالتعاقد الوعد بالتعاقد
بموجبووه أحوود العاقوودين اآلخوور بووإبرام عقوود معووين فووي بموجبووه أحوود العاقوودين اآلخوور بووإبرام عقوود معووين فووي 
المستقبل إذا أظهر األخير رغبته في التعاقود خوالل مودة    المستقبل إذا أظهر األخير رغبته في التعاقود خوالل مودة    
معينة، فيتقيد الواعد بهذا االتفاق دون أن يتقيد الموعود معينة، فيتقيد الواعد بهذا االتفاق دون أن يتقيد الموعود 

  ..له بشيءله بشيء

  



  صور الوعدصور الوعد

((مثل وعد الجار ببيع أرضه لجارهمثل وعد الجار ببيع أرضه لجاره))وعد بالبيع وعد بالبيع : : وقد يكونوقد يكون  

مثل وعد المستأجر بشراء العين التي أجرى مثل وعد المستأجر بشراء العين التي أجرى ) ) وعد بالشراء وعد بالشراء : : أوأو
  ((عليها إصالحاتعليها إصالحات

يشترط في الوعد بالتعاقد ما يلييشترط في الوعد بالتعاقد ما يلي: : شروط الوعدشروط الوعد::  

11--   الالزمة إلبرام العقد الالزمة إلبرام العقد   الشروط الجوهريةالشروط الجوهريةيجب توافر جميع يجب توافر جميع
فمثاًل في عقد البيع، فيجب االتفاق على المبيع والثمن فمثاًل في عقد البيع، فيجب االتفاق على المبيع والثمن ))النهائي النهائي 

  (.(.وعلى طبيعة العقدوعلى طبيعة العقد

22-- التي يجب على الموعود له إبداء التي يجب على الموعود له إبداء المدة المدة يجب االتفاق على يجب االتفاق على
مدة عقد مدة عقد ))ويكون صراحة أو ضمنًاويكون صراحة أو ضمنًا. . رغبته في التعاقد خاللها رغبته في التعاقد خاللها 

  ((اإليجاراإليجار



  شروط الوعد بالتعاقدشروط الوعد بالتعاقد

33--   إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقدًا شكليًا كالرهن إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقدًا شكليًا كالرهن
الرسمي وجب أن تراعى الشكلية أيضًا في الوعد الرسمي وجب أن تراعى الشكلية أيضًا في الوعد 

  ..بالتعاقدبالتعاقد

آثار الوعد بالتعاقدآثار الوعد بالتعاقد : :  

 وهي المرحلة التي تسبق إبداء الموعود وهي المرحلة التي تسبق إبداء الموعود   ::المرحلة األولى المرحلة األولى
  ::له الرغبة في التعاقد وقبل حلول الوعد له الرغبة في التعاقد وقبل حلول الوعد 

يترتب على عاتق الواعد التزامًا شخصيًا بامتناعه عن يترتب على عاتق الواعد التزامًا شخصيًا بامتناعه عن وهنا وهنا 
النهائي عند النهائي عند أن يحول دون إبرام العقد أن يحول دون إبرام العقد أي عمل من شأنه أي عمل من شأنه 

  ..إبداء الموعود له الرغبة في التعاقدإبداء الموعود له الرغبة في التعاقد



  آثار الوعد بالتعاقدآثار الوعد بالتعاقد

 فإنه يسأل عقديًا فإنه يسأل عقديًا تصرف الواعد بمحل التعاقد تصرف الواعد بمحل التعاقد وفي حال وفي حال
  ..في مواجهة الموعود له في مواجهة الموعود له 

 المتصرف له بالشيء الموعود حسن النية المتصرف له بالشيء الموعود حسن النية وفي حال كان وفي حال كان
أي ال يعلم بالوعد فال يحتج بالوعد في مواجهته ويخلص أي ال يعلم بالوعد فال يحتج بالوعد في مواجهته ويخلص 

له الشيء المتصرف فيه من الواعد، وال يكون للموعود له له الشيء المتصرف فيه من الواعد، وال يكون للموعود له 
  ..سوى الرجوع على الواعد بالتعويضسوى الرجوع على الواعد بالتعويض

 يحق للموعود له يحق للموعود له المتصرف له سيء النية المتصرف له سيء النية بينما لو كان بينما لو كان
التمسك بالتنفيذ العيني اللتزام الواعد ويخلص له الشيء التمسك بالتنفيذ العيني اللتزام الواعد ويخلص له الشيء 

الموعود له إذا ما أبدى رغبته بالتعاقد خالل المدة الموعود له إذا ما أبدى رغبته بالتعاقد خالل المدة 
  ..المحددةالمحددة

  



  آثار الوعد بالتعاقدآثار الوعد بالتعاقد

 به قبل إبداء الموعود له به قبل إبداء الموعود له هالك الشيء الموعود هالك الشيء الموعود وفي حال وفي حال
الرغبة في التعاقد فإنه يهلك على الواعد ألنه هو الرغبة في التعاقد فإنه يهلك على الواعد ألنه هو 

  ..المالكالمالك

 فإنه يسأل بالتعويض أمام فإنه يسأل بالتعويض أمام الهالك راجعًا لخطئه الهالك راجعًا لخطئه وإذا كان وإذا كان
  ..الموعود له إذا أبدى رغبته في التعاقد خالل مدة الوعدالموعود له إذا أبدى رغبته في التعاقد خالل مدة الوعد

 ال يد للواعد ال يد للواعد الهالك راجعًا إلى سبب أجنبي الهالك راجعًا إلى سبب أجنبي بينما لو كان بينما لو كان
فيه فال يسأل أمام الموعود له ، وال يلتزم بتعويضه ألن فيه فال يسأل أمام الموعود له ، وال يلتزم بتعويضه ألن 

  ..الهالك ال يرجع لخطئهالهالك ال يرجع لخطئه



  آثار الوعدآثار الوعد

 المرحلة الثانية المرحلة الثانية::  

بعد إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد أو بعد حلول الموعدبعد إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد أو بعد حلول الموعد::  

 إذا أبدى الموعود له رغبته في التعاقد خالل مدة الوعد فإن إذا أبدى الموعود له رغبته في التعاقد خالل مدة الوعد فإن
  ..العقد النهائي ينعقدالعقد النهائي ينعقد

 فإن ملكيته تنتقل إلى  فإن ملكيته تنتقل إلى  منقول معين بالذات منقول معين بالذات فإذا العقد عقد بيع فإذا العقد عقد بيع
  ..الموعود له فور إبداء الرغبة في التعاقدالموعود له فور إبداء الرغبة في التعاقد

 فال ينعقد العقد إال بعد اتخاذ  فال ينعقد العقد إال بعد اتخاذ  عقد شكلي عقد شكلي وإذا كان العقد النهائي وإذا كان العقد النهائي
الشكل الالزم كالكتابة في ورقة رسمية في الرهن الرسمي وعقد الشكل الالزم كالكتابة في ورقة رسمية في الرهن الرسمي وعقد 

  ..الشركة، أو كالتسجيل لنقل الملكية في بيع العقارالشركة، أو كالتسجيل لنقل الملكية في بيع العقار



  آثار الوعدآثار الوعد

 إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد
اآلخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط الالزمة لتمام اآلخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط الالزمة لتمام 
العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم 

  ..متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقدمتى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد

  من القانون المدني المصريمن القانون المدني المصري( ( 102102))مم..  

 وأخيرًا ينعقد العقد النهائي من الوقت الذي يعلن فيه وأخيرًا ينعقد العقد النهائي من الوقت الذي يعلن فيه
  ..وليس  من وقت الوعدوليس  من وقت الوعدالموعود له رغبته في التعاقد الموعود له رغبته في التعاقد 



  آثار الوعدآثار الوعد

 كأن يتصرف ، كأن يتصرف صريحًا أو ضمنيًاصريحًا أو ضمنيًاوقد يكون إبداء الرغبة وقد يكون إبداء الرغبة ،
الموعود له بالشيء محل الوعد للغير فهو دليل على الموعود له بالشيء محل الوعد للغير فهو دليل على 

  ..رغبته في التعاقدرغبته في التعاقد

 دون أن يبدي الموعود له دون أن يبدي الموعود له انقضاء مدة الوعد انقضاء مدة الوعد وفي حال وفي حال
رغبته في التعاقد، فإن الوعد بالتعاقد يسقط ويتحلل رغبته في التعاقد، فإن الوعد بالتعاقد يسقط ويتحلل 
الواعد من التزاماته ، ومن القيود المتعلقة بالتصرف الواعد من التزاماته ، ومن القيود المتعلقة بالتصرف 

  ..بالشيء الموعودبالشيء الموعود

  



  العقد االبتدائيالعقد االبتدائي
 هو العقد الذي يتفق المتعاقدان على هو العقد الذي يتفق المتعاقدان على : : العقد االبتدائي العقد االبتدائي

جميع شروط العقد المرد إبرامه كاإليجار أو البيع مع جميع شروط العقد المرد إبرامه كاإليجار أو البيع مع 
  ..ميعاد لتحرير العقد النهائيميعاد لتحرير العقد النهائي

 قد تكون لتحضير المتعاقدين قد تكون لتحضير المتعاقدين الحكمة من العقد االبتدائي الحكمة من العقد االبتدائي
مثل تحضير المشتري للثمن أو تحضير البائع مثل تحضير المشتري للثمن أو تحضير البائع ))اللتزاماتهماللتزاماتهم

للمستندات والوثائق المطلوبة التي تثبت ملكيته للشيء للمستندات والوثائق المطلوبة التي تثبت ملكيته للشيء 
  ( ( المبيعالمبيع

 عند حلول الموعد المحدد لتحرير العقد النهائي يجب أال عند حلول الموعد المحدد لتحرير العقد النهائي يجب أال
فدعوى صحة التعاقد فدعوى صحة التعاقد يمتنع أحدهما عن فعل ذلك، وإال يمتنع أحدهما عن فعل ذلك، وإال 

  كما سبق أن ذكرنا في حالة الوعد بالتعاقدكما سبق أن ذكرنا في حالة الوعد بالتعاقد  بالمرصادبالمرصاد



  العقد االبتدائيالعقد االبتدائي

 أن كال الطرفين يكون واعدًا أن كال الطرفين يكون واعدًا ويالحظ في العقد االبتدائي ويالحظ في العقد االبتدائي

وموعود له خالفًا لحالة الوعد بالتعاقد فيكون االلتزام وموعود له خالفًا لحالة الوعد بالتعاقد فيكون االلتزام 

  ..من جانب واحدمن جانب واحد

   كما يمكن للمتعاقدين  في العقد النهائي االتفاق على كما يمكن للمتعاقدين  في العقد النهائي االتفاق على

االبتدائي وهذا أمر ليس بغريب االبتدائي وهذا أمر ليس بغريب تعديل بعض شروط العقد تعديل بعض شروط العقد 

  ..فالعقد شريعة المتعاقدينفالعقد شريعة المتعاقدين

  



  التعاقد بالعربونالتعاقد بالعربون

المقصود بالعربونالمقصود بالعربون::  

 العربون هو عبارة عن مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي العربون هو عبارة عن مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي
آخر يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد اآلخر وقت إبرام آخر يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد اآلخر وقت إبرام 

العقد، ويكون الهدف من ذلك إما تمكين كل منهما العدول العقد، ويكون الهدف من ذلك إما تمكين كل منهما العدول 
عن العقد مقابل خسارة هذا العربون، وإما لتأكيد العقد عن العقد مقابل خسارة هذا العربون، وإما لتأكيد العقد 

  ..ليكون دفع العربون بدًء في تنفيذهليكون دفع العربون بدًء في تنفيذه

((بحسب إرادة األطرافبحسب إرادة األطراف)): : حكم العربونحكم العربون  

 فعند اتفاقهم على تمكين أي منهم في العدول عن العقد فعند اتفاقهم على تمكين أي منهم في العدول عن العقد
  ..عربون العدولعربون العدوليسمى العربون يسمى العربون 



  التعاقد بالعربونالتعاقد بالعربون

 وباعتبار العربون خيار عدول، وفي حالة عدول من دفع وباعتبار العربون خيار عدول، وفي حالة عدول من دفع
العربون فإنه يفقده، وفي حالة عدول من قبضه رده العربون فإنه يفقده، وفي حالة عدول من قبضه رده 

  ..ومثلهومثله

 وال يشترط الضرر الستحقاق العربون فيكفي عدول وال يشترط الضرر الستحقاق العربون فيكفي عدول
  ..المتعاقد اآلخر عن إبرام العقد، فالعربون ليس تعويضًاالمتعاقد اآلخر عن إبرام العقد، فالعربون ليس تعويضًا

عربون التوكيدعربون التوكيد::  

 وهي الحالة التي تكون فيها وظيفة العربون هي تأكيد وهي الحالة التي تكون فيها وظيفة العربون هي تأكيد
انعقاد العقد بصفة باتة، وهنا يسمى العربون بعربون انعقاد العقد بصفة باتة، وهنا يسمى العربون بعربون 

  ..التوكيدالتوكيد

  



  حكم العربونحكم العربون

 وفي حال االتفاق على جعل العربون لتوكيد العقد يجري وفي حال االتفاق على جعل العربون لتوكيد العقد يجري
  ..عليه حكم القواعد العامةعليه حكم القواعد العامة

 ففي حال فسخ العقد وترتب عن الفسخ ضرر فليس حتمًا ففي حال فسخ العقد وترتب عن الفسخ ضرر فليس حتمًا
أن يكون العربون هو مقدار التعويض فقد يكون أكثر أو أن يكون العربون هو مقدار التعويض فقد يكون أكثر أو 

  ..حسب مقدار الضررحسب مقدار الضررأقل أقل 

 وفي حال امتناع أحد المتعاقدين عن التنفيذ يحق وفي حال امتناع أحد المتعاقدين عن التنفيذ يحق
، وله أيضًا أن ، وله أيضًا أن يدفع بعدم التنفيذيدفع بعدم التنفيذللمتعاقد اآلخر أن للمتعاقد اآلخر أن 

، ويحق له أي أيضًا ، ويحق له أي أيضًا يطالب بالتنفيذ العيني لاللتزاميطالب بالتنفيذ العيني لاللتزام
  ..بالتعويض عن عدم التنفيذبالتعويض عن عدم التنفيذالمطالبة المطالبة 



  التعاقد بطريق المزايدة والمناقصةالتعاقد بطريق المزايدة والمناقصة

 هو وسيلة للوصول إلى أكبر هو وسيلة للوصول إلى أكبر التعاقد بطريق المزايدة التعاقد بطريق المزايدة
  ..سعر ممكنسعر ممكن

 وهي الحصول على أقل وهي الحصول على أقل التعاقد بطريق المناقصة التعاقد بطريق المناقصة ويقابلها ويقابلها
  ..سعر ممكنسعر ممكن

 طرح الصفقة للمزايدة أو للمناقصة ال يعد إيجابًا فال طرح الصفقة للمزايدة أو للمناقصة ال يعد إيجابًا فال
  ..يعدو أن يكون دعوة للتعاقديعدو أن يكون دعوة للتعاقد

 أما اإليجاب فهو العطاء الذي يتقدم به كل مزايد أو أما اإليجاب فهو العطاء الذي يتقدم به كل مزايد أو
  ..مناقصمناقص

والقبول هو رسو المزاد على أحد المتقدمين للعطاءوالقبول هو رسو المزاد على أحد المتقدمين للعطاء..  



  التعاقد بطريق المزايدةالتعاقد بطريق المزايدة

  ..المزادالمزاد  برسوبرسو  ينعقدينعقد  العقدالعقد  فإنفإن  آخرآخر  بمعنىبمعنى  أيأي

  بالعطاءبالعطاء  يبطليبطل  األصغراألصغر  العطاءالعطاء  أنأن  المزايداتالمزايدات  فيفي  ويالحظويالحظ
  عديمعديم  صاحبهصاحبه))  ..  باطاًلباطاًل  األكبراألكبر  العطاءالعطاء  كانكان  ولوولو  األكبراألكبر
  فيفي  المعروضالمعروض  الشيءالشيء  شراءشراء  عليهعليه  يمتنعيمتنع  ،أو،أو((األهليةاألهلية

  ..العلنيةالعلنية  المزايدةالمزايدة  فيفي  سيماسيما  والوال  قانونًاقانونًا  المزايدةالمزايدة

  فإنفإن  المغلقة،المغلقة،  بالمظاريفبالمظاريف  المناقصةالمناقصة  أوأو    المزايدةالمزايدة  فيفي  بينمابينما
  معقولةمعقولة  مدةمدة  خاللخالل  قبولقبول  بهبه  يقرنيقرن  لملم  ماما  يسقطيسقط  عطاءعطاء  كلكل

  قائمةقائمة  وشروطوشروط  اللوائحاللوائح  إلىإلى  بخصوصهابخصوصها  الرجوعالرجوع  يتميتم  حيثحيث
  ..المناقصةالمناقصة  أوأو  المزايدةالمزايدة



  التعاقد بطريق اإلذعانالتعاقد بطريق اإلذعان

القويالقوي  الطرفالطرف  فيهافيها  يملييملي  التيالتي    العقودالعقود  هيهي  ::اإلذعاناإلذعان  عقودعقود  
  يملكيملك  الال  والتيوالتي  التعاقدالتعاقد  شروطشروط  الضعيفالضعيف  الطرفالطرف  علىعلى

  أنأن  سوىسوى  لهله  يكونيكون  والوال  وتعديلهاوتعديلها  مناقشتهامناقشتها  الضعيفالضعيف  الطرفالطرف
  ..بهابها  يسلميسلم

  الشروطالشروط  منمن  يخففيخفف  أنأن  للقاضيللقاضي  يجوزيجوز  الذكرالذكر  سبقسبق  وكماوكما
  منهامنها  المذعنالمذعن  الطرفالطرف  يعفييعفي  أنأن  أوأو  اإلذعاناإلذعان  عقدعقد  فيفي  التعسفيةالتعسفية
  ..للعدالةللعدالة  تحقيقًاتحقيقًا

  لمصلحةلمصلحة  يكونيكون  العقدالعقد  فيفي  الغامضةالغامضة  العباراتالعبارات  تفسيرتفسير  أنأن  كماكما
  ((الُمذَعنالُمذَعن  ))  الضعيفالضعيف  الطرفالطرف



  أركان العقدأركان العقد

العنصر الثاني من ركن التراضي في العقدالعنصر الثاني من ركن التراضي في العقد  :  :  

صحة الرضىصحة الرضى: : ثانيًاثانيًا::  

 كما سبق أن كما سبق أن   --  وتطابقهماوتطابقهما  إرادتينإرادتين  تقابلتقابل  هوهو  الرضاالرضاو و
وتم وتم   اإلرادةاإلرادة  وجدتوجدت  إذاإذا  ااصحيحصحيح  الرضاالرضا  ويكونويكون  --  ذكرناذكرنا

  منمن  خلوهاخلوها  معمع  التعبير عنها بإحدى وسائل التعبير،التعبير عنها بإحدى وسائل التعبير،
  ..العيوبالعيوب

  وذلك ، وذلك صحتهصحته  منمن  البدالبدلكن لكن وو  ،،وجودهوجوده  يكفييكفي  الال  الرضاالرضافف ،
  ..بصدوره عن شخص كامل األهلية وسليم اإلرادةبصدوره عن شخص كامل األهلية وسليم اإلرادة

   يتطلب اكتمال األهلية، واألهلية هييتطلب اكتمال األهلية، واألهلية هيصحة الرضا صحة الرضا::  

  
  



  تعريف األهليةتعريف األهلية
صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات : : هيهي  األهليةاألهلية

.  .  وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقًا أو تحمله التزامًاوإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقًا أو تحمله التزامًا
  ::وهي نوعانوهي نوعان

  
وتحملوتحمل  الحقوقالحقوق  الكتسابالكتساب  الشخصالشخص  صالحيةصالحية  ::الوجوبالوجوب  أهليةأهلية  

وهي تثبت لكل فرد بالميالد،منذ والدته حيًا وحتى  وهي تثبت لكل فرد بالميالد،منذ والدته حيًا وحتى    االلتزاماتااللتزامات
  ..وفاتهوفاته

 وناقصة بالنسبة  وناقصة بالنسبة    العاديالعاديوأهلية الوجوب تكون كاملة لإلنسان وأهلية الوجوب تكون كاملة لإلنسان
الميراث والوقف والوصية والحق الميراث والوقف والوصية والحق ))بحيث ال تجلب له سوىبحيث ال تجلب له سوى  للجنينللجنين

  (.  (.  في النسبفي النسب
 وتثبت أهلية الوجوب بالميالد كما ذكرنا وتبقى حتى وفاته، وقد وتثبت أهلية الوجوب بالميالد كما ذكرنا وتبقى حتى وفاته، وقد

وتسدد  وتسدد    تركتهتركتهتستمر أهلية الوجوب إلى ما بعد وفاته حتى تصفى تستمر أهلية الوجوب إلى ما بعد وفاته حتى تصفى 
  ((غير المميزغير المميزويكتسبها أيضًا للمجنون والصغير ويكتسبها أيضًا للمجنون والصغير . ). )ديونهديونه



  األهليةاألهلية

ومقدرته على إصدارومقدرته على إصدار  الشخصالشخص  صالحيةصالحية  ::األداءاألداء  أهليةأهلية  
والتي تكسبه حق أو تحمله والتي تكسبه حق أو تحمله   منهمنه  القانونيةالقانونية  التصرفاتالتصرفات

  ..التزامالتزام

 أهلية إبرام التصرفات القانونية، أهلية إبرام التصرفات القانونية، : : هيهيوبمعنى آخر وبمعنى آخر
والتصرف القانوني يقصد به اتجاه اإلرادة إلحداث أثر والتصرف القانوني يقصد به اتجاه اإلرادة إلحداث أثر 

  (.(.كما سبق الذكركما سبق الذكر.).)قانوني معينقانوني معين

 وبمقتضى أهلية األداء يكون اإلنسان أهاًل لممارسة حقوقه وبمقتضى أهلية األداء يكون اإلنسان أهاًل لممارسة حقوقه
وقد تكون أهلية وقد تكون أهلية .).)بنفسه وإلزام نفسه بالتزامات ماليةبنفسه وإلزام نفسه بالتزامات مالية

  ((حسب سالمة العقل واإلدراكحسب سالمة العقل واإلدراك))كاملة أو ناقصة أو معدومةكاملة أو ناقصة أو معدومة

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

تنقسم التصرفات بالنسبة لألهلية تنقسم التصرفات بالنسبة لألهلية : : ومن باب العلم بدايًةومن باب العلم بدايًة
  ::إلى ثالثة أقسامإلى ثالثة أقسام

11--   تصرفات نافعة نفعًا محضًا مثل االغتناء بالهبة تصرفات نافعة نفعًا محضًا مثل االغتناء بالهبة
  ..والوصية واإلبراءوالوصية واإلبراء

22--   تصرفات ضارة ضررًا محضًا مثل االفتقار من الهبة تصرفات ضارة ضررًا محضًا مثل االفتقار من الهبة
  والوصية واإلبراءوالوصية واإلبراء

33--   تصرفات تدور بين النفع والضرروهي قد تحتمل تصرفات تدور بين النفع والضرروهي قد تحتمل
الربح وقد تحتمل الخسارة مثل أعمال إدارة العقار الربح وقد تحتمل الخسارة مثل أعمال إدارة العقار 
باإليجار أو بتصرف يخرج الشيء من ملكية صاحبه باإليجار أو بتصرف يخرج الشيء من ملكية صاحبه 

  ..كالبيعكالبيع

  



  مرحلة انعدام األهليةمرحلة انعدام األهلية

 (:(:أدوار األهليةأدوار األهلية))تدرج األهلية بتدرج السن تدرج األهلية بتدرج السن  

  ::يمر اإلنسان بالنسبة لألهلية بثالثة مراحل هييمر اإلنسان بالنسبة لألهلية بثالثة مراحل هي

11--  ويترتب عليها بطالن ويترتب عليها بطالن : : دور أو مرحلة انعدام األهليةدور أو مرحلة انعدام األهلية
جميع التصرفات القانونية حتى لو كانت نافعة نفعًا محضًا جميع التصرفات القانونية حتى لو كانت نافعة نفعًا محضًا 

  ..كالهبةكالهبة

  ((أو لمن كان أكبر أو لمن كان أكبر ––وهي تثبت للطفل أقل من سبع سنواتوهي تثبت للطفل أقل من سبع سنوات
  ((من سبع سنوات مع وجود عاهة في عقله كالجنون والعتهمن سبع سنوات مع وجود عاهة في عقله كالجنون والعته

  



  مرحلة نقص األهليةمرحلة نقص األهلية

22--ويترتب عليها قابلية التصرف ويترتب عليها قابلية التصرف : : مرحلة نقص األهليةمرحلة نقص األهلية
  ..القانوني للبطالن لمصلحة القاصرالقانوني للبطالن لمصلحة القاصر

وهذه المرحلة تمتد من سن السابعة حتى الثامنة عشرةوهذه المرحلة تمتد من سن السابعة حتى الثامنة عشرة..  

 وهو يكون في هذه المرحلة ناقص األهلية وال يكون له وهو يكون في هذه المرحلة ناقص األهلية وال يكون له
  ..سوى قبول التصرفات النافعة نفعًا محضًا كالهبةسوى قبول التصرفات النافعة نفعًا محضًا كالهبة

   بينما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتكون بينما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتكون
معلقة على إجازة وليه أو إجازة القاصر نفسه بعد بلوغه معلقة على إجازة وليه أو إجازة القاصر نفسه بعد بلوغه 

  ..سنة ميالديةسنة ميالدية( ( 2121))سن الرشد سن الرشد 



  الصبي المأذون له بإدارة أموالهالصبي المأذون له بإدارة أمواله

الصبي المأذون له الصبي المأذون له : : ويلحق بدور أو مرحلة نقصان األهليةويلحق بدور أو مرحلة نقصان األهلية
  ((بإذن وليه أواًل وإال فالمحكمةبإذن وليه أواًل وإال فالمحكمة. ). )بإدارة أموالهبإدارة أمواله

 وبموجب هذا اإلذن يجوز للقاصر الذي أتم الخامسة وبموجب هذا اإلذن يجوز للقاصر الذي أتم الخامسة
عشرة من عمره أن يحصل على إذن من وليه لممارسة عشرة من عمره أن يحصل على إذن من وليه لممارسة 

  ..بعض التصرفات القانونية على سبيل التدريب والتجربةبعض التصرفات القانونية على سبيل التدريب والتجربة

 من ماله ليقوم بإبرام العقود من ماله ليقوم بإبرام العقود جزء جزء ويكون ذلك بإعطائه ويكون ذلك بإعطائه
.  .  الواقعة بين النفع والضرر، مع ضرورة موافقة المحكمةالواقعة بين النفع والضرر، مع ضرورة موافقة المحكمة

وتحت مراقبة وتحت مراقبة . ). )حدود اإلذنحدود اإلذنمع اشتراط عدم تجاوز مع اشتراط عدم تجاوز 
الولي أو الوصي أو المحكمة،وفي حالة إساءة التصرف الولي أو الوصي أو المحكمة،وفي حالة إساءة التصرف 

  ((يلغى اإلذنيلغى اإلذن



  دور أو مرحلة اكتمال األهليةدور أو مرحلة اكتمال األهلية

33--مرحلة اكتمال األهليةمرحلة اكتمال األهلية  :  :  

 وهي مرحلة بلوغ اإلنسان سن الثامنة عشرة، حيث يكون وهي مرحلة بلوغ اإلنسان سن الثامنة عشرة، حيث يكون
الشخص صالحًا إلبرام جميع التصرفات القانونية ومباشرة الشخص صالحًا إلبرام جميع التصرفات القانونية ومباشرة 
جميع حقوقه المدنية، ما لم يكن محجورًا عليه أو يلم به جميع حقوقه المدنية، ما لم يكن محجورًا عليه أو يلم به 

  ..عارض من عوارض األهليةعارض من عوارض األهلية

 وفي هذه المرحلة يجوز لإلنسان مباشرة جميع أنواع وفي هذه المرحلة يجوز لإلنسان مباشرة جميع أنواع
رغم أنه تصرف ضار ضرر رغم أنه تصرف ضار ضرر . ). )التصرفات بما فيها التبرع التصرفات بما فيها التبرع 

  (.(.محض كالهبة مثاًلمحض كالهبة مثاًل

  

  



  الفرق بين الوالية والوصايةالفرق بين الوالية والوصاية

 من من يفرق القانون المدني المصري بين الوالية والوصاية يفرق القانون المدني المصري بين الوالية والوصاية
  ::حيث اآلتيحيث اآلتي

وهي عبارة عن صالحية تصرف الشخص في مال وهي عبارة عن صالحية تصرف الشخص في مال : :   الواليةالوالية
غيره خالفًا لألهلية فهي صالحية تصرف الشخص في مال غيره خالفًا لألهلية فهي صالحية تصرف الشخص في مال 

  ..نفسهنفسه

 وإذا انعدمت أهلية اإلنسان أو نقصت فإن الولي ينوب عن وإذا انعدمت أهلية اإلنسان أو نقصت فإن الولي ينوب عن
  .  .  الصغير في التصرفات القانونيةالصغير في التصرفات القانونية

فهي تكون لغير األب والجد ممن يملك فهي تكون لغير األب والجد ممن يملك : : الوصاية الوصاية أما أما 
صالحية التصرف نيابة عن الصغير ولكن بشكل مقيد أكثر صالحية التصرف نيابة عن الصغير ولكن بشكل مقيد أكثر 

  من الوليمن الولي



  الفرق بين الوالية والوصايةالفرق بين الوالية والوصاية

  ويكون للولي سلطة التصرف في مال القاصر، ويكون تصرفه  ويكون للولي سلطة التصرف في مال القاصر، ويكون تصرفه
  ..صحيحًا ولو بمثل القيمة أو بغبن يسيرصحيحًا ولو بمثل القيمة أو بغبن يسير

بسوء التصرف، فللمحكمة أن تقيد بسوء التصرف، فللمحكمة أن تقيد ( ( األب والجداألب والجد))وهذا ما لم يعرفاوهذا ما لم يعرفا
  ..من صالحياتهما أو أن تلغي الوالية وتمنعهم من التصرفمن صالحياتهما أو أن تلغي الوالية وتمنعهم من التصرف

  بينما تقتصر صالحية األوصياء على أعمال اإلدارة دون التصرف  بينما تقتصر صالحية األوصياء على أعمال اإلدارة دون التصرف
  ..وتكون تصرفاتهم صحيحة ولو كانت بغبن يسيروتكون تصرفاتهم صحيحة ولو كانت بغبن يسير

 ولكن يمكنه القيام ، ولكن يمكنه القيام   اإلدارةاإلدارةأن تقتصر على الوصي أعمال أن تقتصر على الوصي أعمال واألصل واألصل ،
ببعض أعمال التصرف بإذن المحكمة على غرار قسمة المال  ببعض أعمال التصرف بإذن المحكمة على غرار قسمة المال  

  ..الشائع، واستثمار أموال الصغير بما يحقق منفعتهالشائع، واستثمار أموال الصغير بما يحقق منفعته

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

عوارض األهليةعوارض األهلية  

ما يصيب العقل                           انعدام األهليةما يصيب العقل                           انعدام األهلية  

الجنونالجنون  

العتهالعته  

ما يصيب التدبير                          نقص األهليةما يصيب التدبير                          نقص األهلية  

 السفه السفه  

الغفلةالغفلة  

  



  عوارض األهليةعوارض األهلية

األمور التي تحدث للشخص األمور التي تحدث للشخص : : بعوارض األهلية بعوارض األهلية   يقصديقصد
فتؤثر في أهلية أدائه تأثيرًا يختلف من حيث القوة فتؤثر في أهلية أدائه تأثيرًا يختلف من حيث القوة 

  ..والضعف بحيث يزيل األهلية أو نقصهاوالضعف بحيث يزيل األهلية أو نقصها

 فاألهلية كما تتأثر بعامل السن تتأثر أيضًا بسالمة العقل فاألهلية كما تتأثر بعامل السن تتأثر أيضًا بسالمة العقل
  ..وسالمة التدبيروسالمة التدبير

وعارضي الجنون والعته يصيبان العقل ويعدمان األهليةوعارضي الجنون والعته يصيبان العقل ويعدمان األهلية..  

بينما السفه والغفلة يصيبان التدبير فينقصان األهليةبينما السفه والغفلة يصيبان التدبير فينقصان األهلية..  



  العوارض التي تعدم األهليةالعوارض التي تعدم األهلية

11--   الجنون الجنون   :   :  
 وهو مرض يصيب اإلنسان ويؤدي إلى ذهاب عقله وتعطيل وهو مرض يصيب اإلنسان ويؤدي إلى ذهاب عقله وتعطيل

  (.(.غير مطبقغير مطبق))إرادته، ويكون جنونًا مطبقًا أو متقطعًا إرادته، ويكون جنونًا مطبقًا أو متقطعًا 
 والمجنون يأخذ حكم الصبي عديم التمييز أي أن تصرفاته والمجنون يأخذ حكم الصبي عديم التمييز أي أن تصرفاته

، أما تصرفه في حال اإلفاقة فهي تصرفات ، أما تصرفه في حال اإلفاقة فهي تصرفات باطلةباطلةجميعها جميعها 
  ..صحيحة كتصرفات العاقل ما دام كان بالغًا سن الرشدصحيحة كتصرفات العاقل ما دام كان بالغًا سن الرشد

 ورعاية لمصلحة المجنون يحجر عليه من قبل المحكمة ورعاية لمصلحة المجنون يحجر عليه من قبل المحكمة
بناًء على طلب صاحب المصلحة ويبطل أي تصرف له بعد بناًء على طلب صاحب المصلحة ويبطل أي تصرف له بعد 

ويبطل قبل تسجيله ويبطل قبل تسجيله (. (. وُتعين له قيموُتعين له قيم))تسجيل قرار الحجرتسجيل قرار الحجر
  ..إذا كانت حالة الجنون شائعة أو معلومة للمتعاقد اآلخرإذا كانت حالة الجنون شائعة أو معلومة للمتعاقد اآلخر



  العوارض التي تعدم األهليةالعوارض التي تعدم األهلية

22--  العتهالعته  ::  

  الال  العقلالعقل  نقصاننقصان  إلىإلى  ويؤديويؤدي  اإلنساناإلنسان  عقلعقل  يصيبيصيب  خللخلل  وهووهو
  الفهمالفهم  قليلقليل  صاحبهصاحبه  يجعليجعل  بلبل  كالجنون،كالجنون،  كليًاكليًا  زوالهزواله  إلىإلى

  ..الكالمالكالم  مختلطمختلط

  فتكونفتكون  المميز،المميز،  الصغيرالصغير  تصرفاتتصرفات  حكمحكم  تأخذتأخذ  تصرفاتهتصرفاته  وحكموحكم
  وتكونوتكون  كالهبة،كالهبة،  جائزةجائزة  محضًامحضًا  نفعًانفعًا  النافعةالنافعة  التصرفاتالتصرفات
  بينمابينما  كالتبرع،كالتبرع،  باطلةباطلة  محضًامحضًا  ضررًاضررًا  الضارةالضارة  التصرفاتالتصرفات
  علىعلى  معلقةمعلقة  فتكونفتكون  والضرروالضرر  النفعالنفع  بينبين  الدائرةالدائرة  التصرفاتالتصرفات

  ..القيمالقيم  أوأو  الوصيالوصي  أوأو  الوليالولي  موافقةموافقة



  العوارض التي تنقص األهليةالعوارض التي تنقص األهلية

ساوى بين المعتوه والمجنون ، ساوى بين المعتوه والمجنون ، : : القانون المدني الفلسطيني القانون المدني الفلسطيني 
وقرر إمكانية توقيع الحجر عليه بناًء على طلب صاحب وقرر إمكانية توقيع الحجر عليه بناًء على طلب صاحب 

  ..المصلحة ووفقًا إلجراءات القانونالمصلحة ووفقًا إلجراءات القانون

عوارض نقص األهلية هيعوارض نقص األهلية هي::  

11--  السفهالسفه : :  

 وهو خفة تعتري اإلنسان فتحمله على العمل بتبذير أمواله وهو خفة تعتري اإلنسان فتحمله على العمل بتبذير أمواله
على خالف مقتضى الشرع والعقل ، وهو مرض ال يصيب على خالف مقتضى الشرع والعقل ، وهو مرض ال يصيب 

  ..العقل بل يصيب التدبير فيفسدهالعقل بل يصيب التدبير فيفسده

  



  العوارض التي العوارض التي تنقصتنقص  األهليةاألهلية

  

 ويأخذ السفيه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر ويأخذ السفيه حكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر
  (.(.فقطفقط))عليه من المحكمة عليه من المحكمة 

   ،ما لمما لمبينما قبل صدور القرار فتكون تصرفاته صحيحة، بينما قبل صدور القرار فتكون تصرفاته صحيحة  
  ..تكن نتيجة استغالل أو تواطؤ من جانب المتعاقد اآلخرتكن نتيجة استغالل أو تواطؤ من جانب المتعاقد اآلخر

 وفي حال صدور قرار الحجر تكون الوالية على ماله وفي حال صدور قرار الحجر تكون الوالية على ماله
    ..للقيم ال لألب وال للجد أو وصيهما حسب نص القانونللقيم ال لألب وال للجد أو وصيهما حسب نص القانون



  العوارض التي تنقص األهليةالعوارض التي تنقص األهلية

 ويجوز استثناًءا تصرفات السفيه بالوصية أو الوقف لكونهما ويجوز استثناًءا تصرفات السفيه بالوصية أو الوقف لكونهما
  تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت وبالتالي فهي ال تضر بمصلحتهتصرفات مضافة إلى ما بعد الموت وبالتالي فهي ال تضر بمصلحته

  وأخيرًا تكون أعمال اإلدارة الصادرة عن المحجور عليه للسفه  وأخيرًا تكون أعمال اإلدارة الصادرة عن المحجور عليه للسفه
صحيحة في حال اإلذن له بذلك من قبل المحكمة شريطة االلتزام صحيحة في حال اإلذن له بذلك من قبل المحكمة شريطة االلتزام 

  ..بحدود هذا اإلذنبحدود هذا اإلذن

22--  الغفلةالغفلة::  

 وهي ضعف في الملكات النفسية تبرز من خالل انخداع الشخص على وهي ضعف في الملكات النفسية تبرز من خالل انخداع الشخص على
نحو يهدد ماله بالضياع وينعدم عنده االهتداء إلى التصرفات  نحو يهدد ماله بالضياع وينعدم عنده االهتداء إلى التصرفات  

  ..الرابحةالرابحة



  العوارض التي تنقص األهليةالعوارض التي تنقص األهلية

  

 ويأخذ ذا الغفلة حكم الصغير المميز بعد صدور قرار ويأخذ ذا الغفلة حكم الصغير المميز بعد صدور قرار
  ..الحجر عليهالحجر عليه

 ،أما قبل صدور القرار فتكون تصرفاته صحيحة ونافذة، أما قبل صدور القرار فتكون تصرفاته صحيحة ونافذة
  ..ما لم تكن ناتجة عن استغالل أو تواطؤما لم تكن ناتجة عن استغالل أو تواطؤ

 وذو الغفلة مثله مثل السفيه وصيته ووقفه ألمواله صحيح وذو الغفلة مثله مثل السفيه وصيته ووقفه ألمواله صحيح
متى أذنته المحكمة بذلك ومن ثم يسري عليه ما يسري متى أذنته المحكمة بذلك ومن ثم يسري عليه ما يسري 

  ..على السفيه من األحكام السابق ذكرهاعلى السفيه من األحكام السابق ذكرها



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

موانع األهليةموانع األهلية  

 وهي ثالثة وهي ثالثة : :  

 موانع طبيعية تعود لطبيعة اإلنسان كإصابته بعاهتين أو بعجز موانع طبيعية تعود لطبيعة اإلنسان كإصابته بعاهتين أو بعجز
  ..جسمانيجسماني

 (.(.الغائب والمفقودالغائب والمفقود))موانع مادية مثل الغيبة موانع مادية مثل الغيبة  

موانع قانونية كالحكم على الشخص بعقوبة جنائيةموانع قانونية كالحكم على الشخص بعقوبة جنائية..  

  

ومن ناحية أخرى قد يصدر الرضا من كامل أهلية كما ذكرنا ولكن  ومن ناحية أخرى قد يصدر الرضا من كامل أهلية كما ذكرنا ولكن    
  ::قد يكون هذا الشخص معيب اإلرادةقد يكون هذا الشخص معيب اإلرادة

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 
  

 وهي وهي   عيوبعيوب   4 4عيوب اإلرادة عيوب اإلرادة::  

غيرغير  علىعلى  األمراألمر  يريهيريه  المتعاقدالمتعاقد  ذهنذهن  فيفي  وهموهم  ::الغلطالغلط  
  جوهريجوهري  الغلطالغلط  يكونيكون  أنأن  البدالبد  بهبه  يعتديعتد  وحتىوحتى  حقيقتهحقيقته
  ..اآلخراآلخر  المتعاقدالمتعاقد  بعلمبعلم  ويتصلويتصل

رهبهرهبه  نفسهنفسه  فيفي  تولدتولد  الشخصالشخص  علىعلى  يقعيقع  ضغطضغط  ::اإلكراهاإلكراه  
  فيفي  يتمثليتمثل  ماديمادي  عنصرينعنصرين  كمكم  ويتكونويتكون  ،،للتعاقدللتعاقد  تدفعهتدفعه

  تدفعتدفع  ةةرهبرهب  إحداثإحداث  فيفي  ومعنويومعنوي  لإلكراهلإلكراه  وسائلوسائل  استعمالاستعمال
  ..التعاقدالتعاقد  إلىإلى



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

 احتياليةاحتيالية  طرقطرق  استعمالاستعمال  ::التدليسالتدليسالتغرير أو التغرير أو  

  التعاقدالتعاقد  إلىإلى  يدفعهيدفعه  غلطغلط  فيفي  المتعاقدالمتعاقد  توقعتوقع

بينبين  التعادلالتعادل  انعدامانعدام  أوأو  اختاللاختالل: : والغبنوالغبن  االستغاللاالستغالل  

  احداحد  استغاللاستغالل  نتيجةنتيجة  العقدالعقد  فيفي  المتقابلةالمتقابلة  االلتزاماتااللتزامات

  ..  أو هوىأو هوى  بينبين  لطيشلطيش  آلخرآلخر  المتعاقدينالمتعاقدين

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

من أركان العقدمن أركان العقد  الثانيالثاني  الركنالركن::  

  لهله  ويشترطويشترط  االلتزامااللتزام  محلمحل::  

ممكنممكن  أوأو  موجودموجود  يكونيكون  أنأن..  

للتعيينللتعيين  قابلقابل  أوأو  معينمعين  يكونيكون  أنأن..  

فيهفيه  للتعاملللتعامل  قابلقابل  أيأي  مشروعمشروع  يكونيكون  أنأن..  

يقصديقصد  الذيالذي  المباشرالمباشر  الغرضالغرض  ، وهو، وهوالسببالسبب : :الثالثالثالث  الركنالركن  
  لهله  ويشترطويشترط، ، التزامهالتزامه  وراءوراء  منمن  إليهإليه  الوصولالوصول  الملتزمالملتزم

وعدم مخالفة النظام العام أو اآلداب وعدم مخالفة النظام العام أو اآلداب     المشروعيةالمشروعية
  ..العامةالعامة



  بطالن العقدبطالن العقد

البطالن كجزاء لتخلف ركن من أركان العقدالبطالن كجزاء لتخلف ركن من أركان العقد  

منمن  ركنركن  فقدفقد  الذيالذي  العقدالعقد : :الباطلالباطل  العقدالعقد  مثالمثال  
  ((والسببوالسبب  والمحلوالمحل  التراضيالتراضي))  أركانهأركانه

  أو معيبًا أو معيبًامعدومًامعدومًا  الرضاالرضا  كانكان  لولو  كماكما     

غيرغير  أوأو  معينمعين  غيرغير  أوأو  مستحيالمستحيال  المحلالمحل  كانكان  أوأو  
    ((جريمةجريمة  ارتكابارتكاب  علىعلى  آخرآخر  معمع  يتفقيتفق  كمنكمن))  مشروعمشروع

مشروعمشروع  غيرغير  أوأو  متخلفامتخلفا  االلتزامااللتزام  سببسبب  كانكان  أوأو. .   

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 
  

(:(:وموقوفوموقوف  نافذنافذ))  الصحيحالصحيح  العقدالعقد  أقسامأقسام  

--  واليةوالية  ولهوله  األهليةاألهلية  كاملكامل  شخصشخص  عنعن  صدرصدر  وماوما  ::النافذالنافذ  العقدالعقد  
  منمن  الصادرالصادر  كالعقدكالعقد    --نيابيةنيابية  أوأو  أصليةأصلية  واليةوالية  كانتكانت  سواءسواء  إصدارهإصداره
  صحيحاصحيحا  توكيالتوكيال  الوكيلالوكيل  منمن  الصادرالصادر  أوأو  أموالهأمواله  منمن  مالمال  فيفي  الشخصالشخص

    حدحدأأ  إجازةإجازة  عليعلي  توقفتوقف  دوندون  أثارهأثاره  يرتبيرتب  عقدعقد  وهووهو

دوندون  التعاقدالتعاقد  فيفي  أهليةأهلية  لهله  شخصشخص  منمن  الصادرالصادر  العقدالعقد  وهووهو::الموقوفالموقوف  
  منمن  أوأو  الفضوليالفضولي  منمن  الصادرالصادر  كالعقدكالعقد  إصدارهإصداره  فيفي  واليةوالية  لهله  تكونتكون  أنأن

  إالإال  أثارهأثاره  يرتبيرتب  الال  عقدعقد  وهووهو))  اإلجارةاإلجارة  أوأو  البيعالبيع  فيفي  الصغيرالصغير
  ((صحيحةصحيحة  إجازةإجازة  إجازتهإجازته  يملكيملك  منمن  بإجازةبإجازة



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

((النسبيالنسبي  والبطالنوالبطالن  المطلقالمطلق  والبطالنوالبطالن  الصحةالصحة))  ::العقدالعقد  مراتبمراتب  

--  توافرتتوافرت  الذيالذي  وهووهو  ::الصحيحالصحيح  العقدالعقد  أوأو  الصحةالصحة  ::األولياألولي  المرتبةالمرتبة  
  العقودالعقود  منمن  كانكان  إذاإذا  وشكلوشكل  وسببوسبب  ومحلومحل  رضاءرضاء  منمن  أركانهأركانه  جميعجميع

  كلكل  ركنركن  فيفي  وتوافروتوافر  وو  العينيةالعينية  العقودالعقود  منمن  كانكان  إذاإذا  والتسليموالتسليم  الشكليةالشكلية
  ..القانونالقانون  يتطلبهايتطلبها  التيالتي  الشروطالشروط

--  البطالنالبطالن  حالةحالة  أوأو  مطلقمطلق  بطالنبطالن  الباطلالباطل  العقدالعقد  الثانيةالثانية  المرتبةالمرتبة  
  لولو  كماكما  انعقادهانعقاده  أركانأركان  منمن  ركنركن  العقدالعقد  فيفي  ينقصينقص  عندماعندما  وهيوهي  المطلقالمطلق

  غيرغير  أوأو  معينمعين  غيرغير  أوأو  مستحيالمستحيال  المحلالمحل  كانكان  أوأو  معدومامعدوما  الرضاالرضا  كانكان
  سببسبب  كانكان  أوأو  جريمةجريمة  ارتكابارتكاب  علىعلى  آخرآخر  معمع  يتفقيتفق  كمنكمن  مشروعمشروع
  متوافرةمتوافرة  غيرغير  الشكليةالشكلية  كانتكانت  أوأو  مشروعمشروع  غيرغير  أوأو  متخلفامتخلفا  االلتزامااللتزام

  العينيةالعينية  العقودالعقود  فيفي  التسليمالتسليم  ممتتيي  لملم  أوأو  القانونالقانون  يتطلبهايتطلبها  حيثحيث



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

 حالة البطالن النسبي أو العقد الباطل بطالنا  حالة البطالن النسبي أو العقد الباطل بطالنا  ::المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة
نسبيا وذلك إذا انتقض شرط في العقد شروط الصحة بأن كان احد نسبيا وذلك إذا انتقض شرط في العقد شروط الصحة بأن كان احد 
المتعاقدين ناقص األهلية أو كانت إرادته معيبة يعيب من عيوب المتعاقدين ناقص األهلية أو كانت إرادته معيبة يعيب من عيوب 

  الرضاالرضا

--  كانت النظرية التقليدية في البطالن كانت النظرية التقليدية في البطالن ::البطالن المطلق واالنعدامالبطالن المطلق واالنعدام
غير غير   --تفرق بين البطالن المطلق واالنعدام بمناسبة عقد الزواجتفرق بين البطالن المطلق واالنعدام بمناسبة عقد الزواج

أنه في الحقيقة ال فرق بين البطالن المطلق واالنعدام حيث انه في أنه في الحقيقة ال فرق بين البطالن المطلق واالنعدام حيث انه في 
  الحالتين ال يرتب العقد أي اثر قانونيالحالتين ال يرتب العقد أي اثر قانوني



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--  يتفقان في األثر المترتب عليهما وهو انعدام يتفقان في األثر المترتب عليهما وهو انعدام ::البطالن والفسخالبطالن والفسخ
:  :  ويختلفان من حيث العلة لكل منهما ويختلفان من حيث العلة لكل منهما --الرابطة التعاقدية الرابطة التعاقدية 

أما أما   ––فالبطالن هو جزاء عدم توافر ركن أو شرط صحة في العقد فالبطالن هو جزاء عدم توافر ركن أو شرط صحة في العقد 
حد المتعاقدين اللتزام في العقد وال  حد المتعاقدين اللتزام في العقد وال  أأالفسخ هو جزاء عدم تنفيذ الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ 

  ..يكون إال في العقود التبادليةيكون إال في العقود التبادلية

  نظرية البطالننظرية البطالن    

--  أي إعالن البطالن أو كيفية التعامل مع  أي إعالن البطالن أو كيفية التعامل مع  ))تقرير البطالن تقرير البطالن : : أوالأوال
    (:(:البطالن أو التمسك بهالبطالن أو التمسك به

--  اختالف نوعي البطالناختالف نوعي البطالن  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--حكمحكم  فيفي  فهوفهو  قانونيقانوني  وجودوجود  لهله  سس  يي : :مطلقمطلق  بطالنبطالن  الباطلالباطل  العقدالعقد  
    العدمالعدم

فهوفهو  ولذاولذا::  

  --1 1 اثراثر  أيأي  عليهعليه  يترتبيترتب  الال    

  --2 2 اإلجازةاإلجازة  تلحقهتلحقه  الال  

  --33التقادمالتقادم  عليهعليه  يرديرد  الال  

  --4 4 بهبه  يتمسكيتمسك  أنأن  مصلحةمصلحة  ذيذي  لكللكل  

  --5 5 نفسهانفسها  تلقاءتلقاء  منمن  بهبه  تقضيتقضي  أنأن  للمحكمةللمحكمة  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

--  وجودهوجوده  لهله :( :(لإلبطاللإلبطال  القابلالقابل))نسبينسبي  بطالنبطالن  الباطلالباطل  العقدالعقد  
  ::فهوفهو  ولذاولذا : :القانونيالقانوني

  إبطالهإبطاله  يتقرريتقرر  أنأن  إليإلي  أثارهأثاره  عليهعليه  تترتبتترتب11--  
  اإلجازةاإلجازة  تلحقهتلحقه--  22
    التقادمالتقادم  عليهعليه  يرديرد--  33

  فيفي  مصلحةمصلحة  صاحبصاحب  شخصشخص  لكللكل  يجوزيجوز  فالفال))  صاحبهصاحبه  إالإال  بهبه  يتمسكيتمسك  الال  44--
  لهله  منمن  وهووهو  فقطفقط  لهله  البطالنالبطالن  تقررتقرر  منمن  وإنماوإنما  بهبه  يتمسكيتمسك  أنأن  العقدالعقد
  ((اإلجازةاإلجازة  حقحق

  علىعلى  بناءبناء  وإنماوإنما  نفسهانفسها  تلقاءتلقاء  منمن  بهبه  تقضيتقضي  أنأن  للمحكمةللمحكمة  يجوزيجوز  الال  55--
  ..الخصومالخصوم  طلبطلب

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

العقدالعقد  تحولتحول  نظريةنظرية  

11--  النظريةالنظرية  هذههذه  قوامقوام::  

تبنىتبنى  كانتكانت  التيالتي  اآلثاراآلثار  منمن  ثرثرأأ  أيأي  يرتبيرتب  لملم  وإنوإن  الباطلالباطل  العقدالعقد  أنأن  

  هذاهذا  ينتجينتج  أنأن  منمن  يمنعيمنع  ماما  ثمةثمة  ليسليس  أنهأنه  الال، إ، إصحيحاصحيحا  كانكان  لولو  ههييعلعل

  تختلفتختلف  عرضيةعرضية  أخرىأخرى  أثاراأثارا  أخرىأخرى  قانونيةقانونية  واقعةواقعة  باعتبارهباعتباره  العقدالعقد

  ..األصليةاألصلية  اآلثاراآلثار  عنعن

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--يقبليقبل  كانكان  آخرآخر  عقدعقد  أركانأركان  الباطلالباطل  العقدالعقد  تضمنتضمن  إذاإذا  ذلكذلك  ويتحققويتحقق  
  ..األصلياألصلي  العقدالعقد  بطالنبطالن  لهمالهما  تبينتبين  إذاإذا  المتعاقدانالمتعاقدان  بهبه

  ثالثةثالثة : :العقدالعقد  لتحوللتحول  توافرهاتوافرها  الواجبالواجب  الشروطالشروط::  
األصلياألصلي  العقدالعقد  بطالنبطالن  --أأ    
كانكان  ولوولو  تحولتحول  لمالما  صحيحاصحيحا  كانكان  لولو  ألنهألنه  باطالباطال  يكونيكون  أنأن  يجبيجب  

  فالهبةفالهبة  يفضالنهيفضالنه  المتعاقدانالمتعاقدان  كانكان  ولوولو  آخرآخر  عقدعقد  أركانأركان  يتضمنيتضمن
  علىعلى  يفضالنهايفضالنها  المتعاقدانالمتعاقدان  كانكان  ولوولو  وصيةوصية  إلىإلى  تتحولتتحول  الال  الصحيحةالصحيحة

  ..الهبةالهبة
--  فيفي  باطالباطال  كانكان  لولو  ألنهألنه  بأكملهبأكمله  باطالباطال  العقدالعقد  يكونيكون  أنأن  يجبيجب  كذلككذلك  

  جزئهجزئه  ببترببتر  ينتقصينتقص  ولكنولكن  يتحوليتحول  فالفال  لالنقساملالنقسام  قابالقابال  وكانوكان  منهمنه  جزءجزء
  ..الباطلالباطل


