
    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 

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  
  الهبة بطل العقد كله وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروطهالهبة بطل العقد كله وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروطه



  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

إنشاء شركة من شخص واحدإنشاء شركة من شخص واحد  --الوصيةالوصية  --الوقفالوقف    

إنهاء عقد الوكالة وعقد الوديعةإنهاء عقد الوكالة وعقد الوديعة  



  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

إنشاء شركة من شخص واحدإنشاء شركة من شخص واحد  --الوصيةالوصية  --الوقفالوقف    

إنهاء عقد الوكالة وعقد الوديعةإنهاء عقد الوكالة وعقد الوديعة  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 
المصادر غير اإلراديةالمصادر غير اإلرادية  
((الفعل النافع أو اإلثراء بال الفعل النافع أو اإلثراء بال   --الفعل الضار أو العمل غير المشروعالفعل الضار أو العمل غير المشروع

  ((القانونالقانون  --سببسبب
الفعل الضار أو العمل غير المشروعالفعل الضار أو العمل غير المشروع: : أوالأوال  
--  بوجه عام التزام شخص بتعويض الضرر بوجه عام التزام شخص بتعويض الضرر هي هي   ::المسؤولية المدنيةالمسؤولية المدنية

  ..الذي سببه شخص آخرالذي سببه شخص آخر
  والمسؤولية المدنية قد تكون عقدية وهي المترتبة عن  والمسؤولية المدنية قد تكون عقدية وهي المترتبة عن

وقد تكون مسؤولية المدنية وقد تكون مسؤولية المدنية   ––االلتزامات الناشئة عن العقد االلتزامات الناشئة عن العقد 
تقصيرية وهي التي عالجها المشرع األردني تحت مسمي الفعل  تقصيرية وهي التي عالجها المشرع األردني تحت مسمي الفعل  

الضار وعالجها المشرع المصري تحت مسمي العمل غير المشروع  الضار وعالجها المشرع المصري تحت مسمي العمل غير المشروع  
  ..وهذا األخير هو االصطالح المستعمل في التشريعات الحديثةوهذا األخير هو االصطالح المستعمل في التشريعات الحديثة


