
    العامة لاللتزامالعامة لاللتزام  النظريةالنظرية

  
  

  والء عراقيبوالء عراقيب/ / الدكتورالدكتور

  أستاذ القانون المدنيأستاذ القانون المدني

  رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطارئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا  



  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  ــ  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

--   البطالنالبطالناختالف نوعي اختالف نوعي::  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--حكمحكم  فيفي  فهوفهو  قانونيقانوني  وجودوجود  لهلهليس ليس : : مطلقمطلق  بطالنبطالن  الباطلالباطل  العقدالعقد  
    العدمالعدم

فهوفهو  ولذاولذا::  

  --1 1 ثرثرأأ  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



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

صحيحصحيح  آخرآخر  عقدعقد  عناصرعناصر  األصلياألصلي  العقدالعقد  استجماعاستجماع  --بب::  

الصحيحالصحيح  اآلخراآلخر  العقدالعقد  عناصرعناصر  كافةكافة  الباطلالباطل  العقدالعقد  يستجمعيستجمع  أنأن  فيجبفيجب  
  يتحوليتحول  فالفال  اآلخراآلخر  البعضالبعض  دوندون  العناصرالعناصر  هذههذه  بعضبعض  استجمعاستجمع  فإذافإذا  ––

  ..تحويلهتحويله  عنعن  العقدالعقد  تصحيحتصحيح  يختلفيختلف  وهناوهنا  --العقدالعقد

  إضافةإضافة  بدونبدون  صحيحصحيح  جديدجديد  بعقدبعقد  استبدالهاستبداله  ::يعنييعني  العقدالعقد  فتحويلفتحويل  
  الذيالذي  العيبالعيب  إزالةإزالة  ::  فيعنيفيعني  العقدالعقد  تصحيحتصحيح  أماأما , ,جديدةجديدة  عناصرعناصر  أيةأية
  مدعيمدعي  يبقييبقي  حيثحيث  للغلطللغلط  العقدالعقد  بطالنبطالن  حالةحالة  فيفي  كماكما  بالعقدبالعقد  لحقلحق

  لتصحيحلتصحيح  استعدادهاستعداده  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  اظهراظهر  لولو  بالعقدبالعقد  ملزماملزما  الغلطالغلط
  نيتهنيته  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  واظهرواظهر  المبيعالمبيع  علىعلى  الغلطالغلط  وقعوقع  لولو  كماكما . .الغلطالغلط

  ..الغلطالغلط  مدعيمدعي  نيةنية  إليهإليه  انصرفتانصرفت  الذيالذي  الشيءالشيء  تسليمتسليم  فيفي



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

الصحيحالصحيح  العقدالعقد  إلىإلى  المحتملةالمحتملة  المتعاقدينالمتعاقدين  إرادةإرادة  انصرافانصراف  ــ  جج::  
وليسوليس  للمتعاقدينللمتعاقدين  المحتملةالمحتملة  اإلرادةاإلرادة  علىعلى  يناءيناء  يتميتم  العقدالعقد  فتحولفتحول  

  العقدالعقد  إليإلي  انصرفتانصرفت  قدقد  الحقيقةالحقيقة  اإلرادةاإلرادة  ألنألن  الحقيقيةالحقيقية  اإلرادةاإلرادة
  باعتبارهباعتباره  عرضياعرضيا  أثراأثرا  يترتبيترتب  الباطلالباطل  فالعقدفالعقد    ––الباطلالباطل  األصلياألصلي
  ..ماديةمادية  واقعةواقعة

وانتقاصهوانتقاصه  العقدالعقد  تحولتحول  بينبين  الفرقالفرق..  
أماأما  --صحيحصحيح  جديدجديد  بعقدبعقد  باطلباطل  قديمقديم  عقدعقد  استبدالاستبدال: : هوهو  العقدالعقد  تحولتحول  

  متيمتي  وذلكوذلك  المعيبالمعيب  جزئهجزئه  بتربتر  معمع  القديمالقديم  العقدالعقد  بقاءبقاء  فيعنيفيعني  االنتقاصاالنتقاص
  الباطلالباطل  العقدالعقد  فيفي  يكونيكون  والتحولوالتحول  --..النتقاصالنتقاص  قابالقابال  العقدالعقد  كانكان

  منهمنه  جزءجزء  فيفي  الباطلالباطل  العقدالعقد  فيفي  فيكونفيكون  االنتقاصاالنتقاص  أماأما  بأكملهبأكمله
إذاإذا  القانونيالقانوني  السعرالسعر  إليإلي  الفائدةالفائدة  سعرسعر  تخفيضتخفيض  االنتقاصاالنتقاص  صورصور  ومنومن  

  ..منهمنه  أعلىأعلى  سعرسعر  علىعلى  المتعاقدانالمتعاقدان  اتفقاتفق



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

الشروط الواجب توافرها النتقاص العقدالشروط الواجب توافرها النتقاص العقد::  

أن يكون العقد باطال في جزء منه فقط فإذا بطل كله فال أن يكون العقد باطال في جزء منه فقط فإذا بطل كله فال   --أأ
ينتقص ولكن يتحول إذا كان ذلك ممكن بان توافرت شروط  ينتقص ولكن يتحول إذا كان ذلك ممكن بان توافرت شروط  

  ..التحولالتحول

أن يكون العقد قابال لالنقسام وإال كان العقد باطال كله أن يكون العقد قابال لالنقسام وإال كان العقد باطال كله   --بب
كما لو كان العقد هبة كما لو كان العقد هبة   --وتحول العقد إذا توافرت شروط التحولوتحول العقد إذا توافرت شروط التحول

مقترنة بشرط غير مشروع ليس هو الباعث على العقد فإن العقد مقترنة بشرط غير مشروع ليس هو الباعث على العقد فإن العقد 
ينتقص ويبطل الشرط أما إذا كان هذا الشرط هو الباعث على  ينتقص ويبطل الشرط أما إذا كان هذا الشرط هو الباعث على  

  ..شروطهشروطهالهبة بطل العقد كله وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت الهبة بطل العقد كله وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت 



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

المنفردةالمنفردة  اإلرادةاإلرادةمن مصادر االلتزام من مصادر االلتزام   الثانيالثاني  المصدرالمصدر    

تصرفتصرف  فهيفهي  لاللتزاملاللتزام  مصدرمصدر  تكونتكون  أنأن  المنفردةالمنفردة  اإلرادةاإلرادة  تصلتصل  
  تصرفتصرف  فهوفهو  العقدالعقد  عنعن  تختلفتختلف  ولكنهاولكنها  منفردةمنفردة  إرادةإرادة  قانونيقانوني
  ..بإرادتينبإرادتين  قانونيقانوني

جانبجانب  منمن  قانونيقانوني  تصرفتصرف  وهووهو: : بجائزةبجائزة  الوعدالوعد  ذلكذلك  علىعلى  التطبيقالتطبيق  
  بنشوءبنشوء  معينمعين  قانونيقانوني  أثرأثر  ترتيبترتيب  إلىإلى  الواعدالواعد  إرادةإرادة  فيهفيه  تتجهتتجه  واحدواحد
  ..الجائزةالجائزة  قيمةقيمة  باداءباداء  ذمتهذمته  فيفي  التزامالتزام

واحدواحدإنشاء شركة من شخص إنشاء شركة من شخص   --الوصيةالوصية  --الوقفالوقف..  

 الوديعةالوديعةإنهاء عقد الوكالة وعقد إنهاء عقد الوكالة وعقد..  


