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ب

عا رااض

رفاضل عع ر لا رعاتان

رعتاالن ف

تار روعما

صفيان

نو

قال:



إني رأيت أنو ال يكتب إنسان كتاباً في يومو إال
ق ال في غده لو غير ىذا لكان أحسن؛ ولو زيد
لكان يستحسن؛ ولو قدم ىذا لكان أفضل؛ ولو
ترك لكان أجمل؛ وىذا من أعظم العبر ,وىو دليل
على استيالء النقص على جملة البشر.

ج

اهـــــداء
إرى ما عومن

رعطاء ع ا نتظا  ..إرى ما ألمل أتمو عكل فتصا ..

إرى ر ح رت تكنع
إرى مالك ف

ر ي لمو هلل

ل ..

رلاا  ..إرى معنى رلب رتفان ..

رى ما كاا عائيا ت نجال ..

إرى ما ى ق ب أر ّ ما

ل ..

إرى ما تتم منو ع ت

ص ي..

إرى ما ع ج ىا أكتتب ق

أم

أص

ملع ال ل

رلعاع

جب

ريا..
أص ت "ىعو ،ىاا ،الء،

إرى ما ع فع معيا معنى رلاا ..

ىال ،شاماء ،ن
إرى ما أ ى رتفاؤل ععا ني  ..رتعا

نا"

ف ضلكتي
"عع هلل ،صعا ،ملم  ،لال ،تواماا،

إرى ر ج ه رمفعمو عارع ء ..

عع ر لما"

رعالث
تن س عع هلل رت ج

د

تا ا

شك

رلم هلل رذي ى نا ريذ ما كنا رنيت ي ر ال أا ى نا هلل ،ألم ع
أصو

أتو عوى تا نا ملم (صوى هلل عواو تو ) ،معو رعش ا

أشك فضوو نعمو

ريا ي إرى رن .

إا رتان راعج أا اج ركوماع رت اعع عيا عا شك ي متنان

عظا تا ا ي ركل ما

تاى ف ىذ رعمل رمت ضع لتى اضاف قط ف ملاط رعو .
را ت ىذ رعل
رعل

أعطان

ركثا ما عومو

رعل ف أعيى ص
رشك

شا ه عطائو ،راص ج ىذ

قتو جي ه ،كاا ك اما ف نصلو

رذي ا جع راو رفضل عع هلل عص ج ىذ رعل

رى رن  ،رو من عظا

را ا  ،أطال هلل ف عم ه جعوو هلل ئما أع ع نا رطالعو عوى ط اق رعو .
كما اطاب ر

ع فان

عإش ف ر كت  /إاا ملم جا رلق رذي تفضل عاإلش ف عوى ىذ

رجامع

ف

ىذ رماا أا أعت ف ركل ذي فضل عفضوو ،أع أ شك ي

ال ى عغ  ،م ئل رعو

ق متو تا مو ما ع مج تعواما

رعوماء ،متمثو ف
عناء

قاو مما

م

متنان

إ تيا جماع رعامواا فايا ،رما

رع عا

التالماو رفوتطاا رغارا ،

م ظف ركل إلمكاناع رطاقاع رمت ف .
أتا

رفاضل  /م عو

عأتمى آااع رشك رع فاا رتا ا رو كت

شاح ،ر كت

رفاضل/

عع هلل صوال رف  ،رتفضويما عمناقش علث ىذ ،0نو رات ن أا أتت ا ما عوميما ماللظتيما
راام  ،كما أج ي شك ي ع فان رألىل رك

عوى عمي رمعن ي رمت صل.

ه

رموص

يعد التقايل وسيلة من وسائل انحالل العقد الصحيح الملزم للجاانيين و يقاإ

يتوا ار رادتا

المتعاقاادين ىلاات التحلاال ماان ا لت ازماااة المتيادلااة الت ا يرتي ااا العقااد الماراد حل ا م وابتللااة مااذا

اللق ا

اإلسااالم ابريعااة يمااا يياان م واااذلق ق اااو القااانون الواااع حااول تعريااة التقاياال يوصاال وساايلة ماان
وسائل انحالل العقد وحول تحديد طييعة ذا ا تلارم
ويدور ذا اليحث حول ييان موقة مذا

اللق اإلسالم

وموقة القانون المدن الللسطين

حياث ذ ا

ري لات اىتيااار ساباً اتلاقيااً للعقااد

واللقا الواااع مان تعريااة التقايال وتحديااد طييعتا
يينما اىتير ري ٍ
ثان ىقداً جديداً وذ

ري ثالث لت اىتيار سباً

حر المتعاقادين وىقاداً جدياداً

حر الغيرم
اما تناول ذا اليحاث يياان واروط التقايال واثثاار القانونياة المترتياة ىلات اذا ا تلاار ا ااالً
من اللق اإلسالم والقانون المدن الللسطين

وما ذ

لي اللق الواع

ذا البصوصم

وبلص اليحث لت ن التقايل يعاد وسايلة متميازم ومساتقلة مان وساائل ا نحاالل يتمياز يايعض
البصااائص ىاان سااائر وسااائل ا نحااالل حيااث يقااإ ياااإلرادم الموااتراة للمتعاقاادين ا العقااد الصااحيح
الملزم للجانيين و ذا ا تلار قد يتم قيل تنليذ ا لتزاماة الت يرتي ا العقاد و ثنااو تنلياذ ا اماا يتمياز
ذا ا تلار
ىلت ترتي

ن ترتي

ابثر الرجعا لا متوقاة ىلات ماا تتجا ليا رادم المتعاقادين حياث قاد يتلقاا

ثر ورياً يتوقة ثر ىلت المستقيل دون المااا
اً

وقاد يتلقاا ىلات ترتيا

ثا اًر رجعيااً يرجاإ

المتعاقدين لما اانا ىلي قيل التعاقدم
اما ااا بلا ااص اليحا ااث لا اات اا اارورم ا اراد نصا ااوص باصا ااة اا اامن نصا ااوص القا ااانون الما اادن
الللسطين تنظم ورط وقوع التقايل يمثل الثمن المتلر ىلي
و

العقد حيث يعد التقايل وسيلة نحالل

العقااد ولاايس ىقااداً جديااداً يتلاار ي ا ىلاات ثماان جديااد امااا بلااص لاات ااارورم تنظاايم ا ارم قالااة التقاياال
ينص قانون حيث ساس اتلار التقايال اإلرادم المواتراة للمتعاقادين اال يوجاد ماانإ مان اتلاق ماا ىلات
العودم لت صل العقدم

ز

Abstract

A mutual Rescission agreement considered one of the means of dissolution of the correct
binding contract for both parties, and occurs only by the common will of the contractors on
the absolution of the reciprocal obligations under the contract to be dissolved. The four
schools of Islamic jurisprudence among themselves, as well as positive law jurists didn’t
reach an agreement about neither A mutual Rescission agreement’s definition as a means
of contract dissolution, nor the identification of the nature of this agreement.
This research is about clarification of the position of the schools of Islamic
jurisprudence, the Palestinian civil law and the positive jurisprudence on the definition and
nature of A mutual Rescission agreement, where it was considered by one of the views as
a conventional abrogation of the contract, while a second opinion considered it a new
contract, and third opinion pointed that it’s a abrogation for the contractors, and a new
contract for the third party.
This research also addressed the conditions of A mutual Rescission agreement and
the legal implications of this agreement in both Islamic jurisprudence and Palestinian civil
law, as well as the positive jurisprudence.
The research concluded that A mutual Rescission agreement is a distinctive and
independent mean of absolution, as it enjoys some unique features different than the rest
of the absolution means , where it occurs upon the common will of contractors in the
correct binding contract; and this agreement may happen before implementation of the
obligations under the contract , during implementation, This agreement is also
distinguished in the application of retroactive effect which is based on the common will of
the contractors, as they may agree to an immediate effect that tackles the future rather than
the past, or they may agree on a retroactive effect that reinstates the situation before the
contracting .

ح

ماةةةة م
ينعقد العقد انعقاداً صحيحاً يتوا ر جمياإ راانا و واروط

ويترتا

ىليا نوااو رايطاة قانونياة

يين طر ي تسمت يالرايطة العقدية و ذ الرايطة مصير ا الزوال ماا يا نقاااو وذلاق يتنلياذ ا لت ازمااة
الناوئة ىن العقاد و او الطريار الما لوة لازوال العقاد وقاد ينعقاد العقاد انعقااداً ييار صاحيح ىناد تبلاة
يطااالن العقااد و يطال ا

رااان ماان راان ا و واارط ماان وااروط صااحت يمااا يرت ا

امااا قااد ياازول العقااد

يانحالل ا امااا لااو سااأ العقااد و لغ ا ياااإلرادم المنلااردم مااا ذا انحاال العقااد ياتلااار طر ي ا يساامت ااذا
ا تلار يتقايل العقد الذي يقإ ىلت العقد الصحيح الملزم لجانييا يتاوا ر ا رادم المواتراة للطار ين وقاد
يااتم تقاياال العقااد مااا قياال تنلي اذ و ثنااا

ابثاار الرجع ا و ق ااً إلرادم الطاار ين قااد يتلقااا ىلاات

ويترت ا

حداث ث اًر رجعياً و ث اًر ورياًم
ونظم االً من اللق اإلسالم واللق الواع
العقد حيث اتلقا

يعاض حااما

الللسطين ( )1حاام التقايل

حاام التقايل ياىتيار وسايلة مان وساائل انحاالل

وابتللاا ا الايعض اثبار اماا نظماة نصاوص القاانون المادن

المواد ()169-167م

ويتااولت ااذا اليحااث ييااان موقااة القااانون الماادن الللسااطين ماان التقاياال اوساايلة ماان وسااائل
انحالل العقد من حيث تعريل وطييعت القانونية ووروط تحقق واثثار المترتية ىلي
مذا

اللق ابريعة – المذ

مإ يياان موقاة

الحنلا والماالا والواا ع والحنيلا  -مان موااوع اليحاث اماا سايتم

ييان موقة اللق الواع وما ذ

لي من آراو حول مواوع يحثنا والبروج يتعرياة محادد وجاامإ

مانإ للتقايل يزيل الليس حول مل وما ويسااىد ا التميياز يينا وياين ماا يواتي يا مان نظام مومان ناا
1

 -صا اادر الق ااانون الما اادن الللس ااطين رقا اام  4لس اانة 2112م ى اان المجلا ااس التوا اريع

ا ا يا ازم ونوااار ا ا الوقا ااائإ

الللسطينية -الجريدم الرسمية للسلطة الوطنية الللسطينية -الصادرم ىن ديوان اللتوى والتوريإ

يتاريأ  24يوليو2112م (  5رماان 1433ه) و صيح مطيقاً
الوقائإ الللسطينيةم
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العدد الثالث والثمانون

قطاع يزم قط يعد ثالثين يوماً من تاريأ نور

اتاااحة ميااة اليحااث ا ييااان موق اة القااانون الماادن الللسااطين ماان مواااوع التقاياال اوساايلة ماان
وسااائل انحااالل العقااد حيااث بلااة الد ارساااة القانونيااة ماان تناااول ااذا المواااوع و قااً لنصااوص القااانون
الماادن الللسااطين الجديااد ابماار الااذي يعن ا

ن اليحااث ا مواااوىات يعتياار ميااداناً بصااياً للواارح

والتحليل والت صيلم
ويعالج ذا اليحث موالة ىدم توا ر اثراو اللق ية سواو
تعريااة التقاياال وتحديااد طييعتا القانونيااة ووااروط تحقق ا

اللق اإلسالم

و الواع حول

واااذلق اثثااار القانونيااة المترتيااة ىليا

امااا

ىااالج ااذا اليحااث موااالة ىاادم الايااة نصااوص القااانون الماادن الللسااطين المنظمااة للا ارم التقاياال امااا
واج ااة الياحثااة بااالل ىااداد اليحااث موااالة قلااة الم ارجااإ القانونيااة المتناولااة مواااوع اليحااث وتطاارر
يلي ا لنقاط معينة قط من مواوع التقايلم
وساانعتمد ا

ى اداد ااذا اليحااث ىلاات الماان ج التحليل ا

ماان بااالل تحلياال النصااوص القانونيااة

الواردم ا القاانون المادن الللساطين رقام  4لسانة 2112م المتعلقاة يموااوع يحثناا ماإ يياان موقاة
مذا

ذا البصوصم

اللق اإلسالم ابريعة واللق الواع

وسنتناول مواوع اليحث من بالل تقسيم ذا اليحث لت ثالثة صول ىلت النحو التال -:
رفصل

ل :ماىا رتااال.

الميحث ابول :المقصود يالتقايلم
الميحث الثان  :التمييز يين التقايل وما يوتي ي من وسائل ا نحاللم
الميحث الثالث :طييعة التقايلم
الميحث الرايإ :نطار التقايلم
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رفصل رثان  :ش ط رتااال.
الميحث ابول :وروط التقايل

اللق اإلسالم م

الميحث الثان  :وروط التقايل

اللق الواع م

رفصل رثار  :آثا رتااال.
الميحث ابول :آثار التقايل

اللق اإلسالم م

الميحث الثان  :آثار التقايل

اللق الواع م

الميحث الثالث :موازنة يين اللق اإلسالم واللق الواع م

3

رفصل

ل

ماىا رتااال
تميا

تاتا -:
تنو الرايطة العقدية يناو ىلت اتلار و رادم طر العقد إلحداث ثار قاانون يإنوااو و تعاديل

از قانوني ااً و يتحقاار ااذا ابثاار يتنليااذ ااال متعاقااد لتزامات ا الت ا تترت ا
و لغاااو مراا اً

ىلي ا يناااو ىلاات

العقد وقد يتلر الطر ان يعد انعقاد العقد ىلت التقايل و قاد ياتم اذا ا تلاار قيال اليادو ا تنلياذ العقاد
و ثنا

و ذا ماا يسامت ياانحالل العقاد يالتقايال حياث يحار لطر ا العقاد ىلات ن يتلقاا ىلات انحاالل

العقد يالتقايل يإ اردت ما الموتراة وسنتناول
انحالل العقد وذلق

ذا اللصال يياان المقصاود يالتقايال اوسايلة مان وساائل

الميحث ابول من م

وابااتلط ىلاات ق اااو القااانون الواااع يااين التقاياال ياىتيااار وساايلة نحااالل العقااد ويااين يعااض
الوسائل اببرى نحالل العقد

ناق من اىتير ن التقايل سباً اتلاقياً و اثبر اىتير انحاال ً للعقاد

ياإلرادم المنلردم وسانتناول ا الميحاث الثاان التميياز ياين التقايال وماا يواتي يا مان وساائل ا نحاالل
االلسأ ا تلاق و الرجوع ىن ال ية و انحالل العقد ياإلرادم المنلردمم
وابتلل اة مااذا

اللق ا اإلسااالم واااذلق اللق ا الواااع حااول تحديااد طييعااة التقاياال وتت اراوح

آراو م حول اون سأ للعقد و ىقد جديد و ساأ يالنساية للمتعاقادين وىقاد جدياد يالنساية للمتعاقادين
و ناق من اىتير وسايلة متميازم مان وساائل انحاالل العقاد و اذا ماا سانتيين ا الميحاث الثالاث مان اذا
اللصلم
ما

الميحث الرايإ سنتولت ييان نطاار تقايال العقاد ويتحادد اذا النطاار مان ناحياة وجاو

ن يقإ ىلت ىقد صحيح ملزم للجانيينم

4

يناو ىلت ما سير سيتم تقسيم ذا اللصل لت ثالثة مياحث ىلت النحو التال :
رمعل

ل  :رماص

عارتااال.

رمعل

رثان  :رتماا عاا رتااال ما اشتعو عو ما تائل النلالل.

رمعل

رثار  :طعاع رتااال.

رمعل

ر عع  :نطاق رتااال.

رمعل

ل

رماص

عارتااال

التقاياال لغااة ااو "الر ااإ واإل ازلااة وذلااق لقااول م ( قااال ا ىثرت ا )"( )1وقياال "تقاياال الييعااان ي
تلاسبا صلقت ما"

()2

ولم يرد

وقيل " قلت ي سبت واستقال ي طل

لي ن يقيل "()3م

القانون المدن الللسطين تعريلاً للتقايل ىلت بالة ما قامة ي مجلة ابحاام

العدلية حيث قامة يتعرية التقايل

المادم ( )163والت ورد ي ا ن " :اإلقالة :ر إ ىقد الييإ

وازالت " وحيث ن و قاً للمادم ( )1311من القانون المدن الللسطين
المطيقة يما لم يرد يو ن نص

التوريإ المدن حيث تنص ذ المادم ىلت ن " :تسري حاام

مجلة ابحاام العدلية يما لم يرد يو ن نص
ىرة التقايل ي ن  :ر إ العقد وازالت

إن مجلة ابحاام العدلية تعد

حاام ذا القانون"م ومن نا يعد القانون المدن قد

ويالحظ ىلت ذا التعرية ن تناول التعرية الللظ دون

1

 -نقالً ىن يو اللال جمال الدين اين منظور محمد ين مارم ابنصاري اب ريق – لسان العر – المجلاد ابول –
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 -نقالً ىان يا ار يم مصاطلت حماد الزيااة حاماد ىياد القاادر محماد النجاار – المعجام الوسايط – الطيعاة الرايعاة –
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 -نقالً ىن مجدي الدين محمد يان يعقاو اللياروز ياادي – القااموس المحايط – الطيعاة الثامناة – م سساة الرساالة –

دار المعارة – ص  3798م

ماتية الورور الدولية –  1425ا 2114 /م – ص 811م

 1426ا 2115 /م  -ص 1151

5

التطرر لوروط ونطار اتلار التقايل من حيث وقوى ىلت العقد الصحيح الملزم للجانيين واىتيار
وسيلة متميزم ومستقلة من وسائل انحالل العقدم
تعرية التقايل ابتال اً ييناً اما ابتلة اللق اإلسالم

وابتلة اللق

تحديد للمقصود

يالتقايل ىن اللق الواع ىلت النحو التال :
أ الً :رماص

عارتااال ف

ابتللة مذا

رفاو إلتالم :

اللق اإلسالم ابريإ

 .0رمذىب رلنفة  :ذ ا

تحديد المقصود يالتقايل وذلق ىلت النحو التال :

ري لات ن التقايال او ":ر اإ العقاد"( ،)1وذ ا

ري آبار لات ن التقايال

يقإ ىلت ىقد الييإ قط حيث ىر ي ن "ر إ الييإ"(.)2
2م رمذىب رمارك  :وىر ي ن " :ترق المييإ ليائع يثمن "()3م
 .2رمذىب رشافع  :ويعرة التقايل ي ن " :ما يقتا ر إ العقد المال يوج مبصوص"()4
4م رمذىب رلنعو :ىرة حد ق ائا التقايال ي نا  ":ساأ للعقاد ور اإ لا مان صال "( )5وىر ا آبار
يقول " :اإلقالة سأ للعقد من حين "()6م
1

ورح الاتا

 -ىيد الغنت الغنيم الدموق الميدان الحنل – الليا

– الجزو الثان – الماتية العلمية – ييروة

– ص 31م

2

 -محمد آمين اين ىايدين – رد المحتار ىلات الادر المبتاار وارح تناوير ابيصاار – د ارساة وتحقيار ىاادل حماد ىياد

3

اإلمااام مالااق –

الموجود – ىلت محمد معوض – الجزو السايإ – دار ىالم الات

–  1423ا 2113 -م – ص  331م

 -يات اليرااااة حمااد يان محمااد ياان حماد الاادردير – الواارح الصااغير ىلات قاار المسااالق لات مااذ

الجزو الثالث – دار المعارة – ص 218

4

 -سااليمان الجماال-حاوااية سااليمان الجماال ىلاات واارح الماان ج لواايأ اإلسااالم زاريااا ابنصاااري – المجلااد الثالااث – دار

5

اإلماام

حياو التراث العري  -ص156م

 -ىالو الدين ي الحسن ىلت ين سليمان المرداوي – اإلنصاة ا معر اة الاراجح مان الباالة ىلات ماذ

حمااد ياان حنياال – حام ا وحقق ا محمااد حامااد اللق ا – الجاازو ال اريااإ – الطيعااة ابولاات –  1375ا ا 1956 -م – ص
481م

6

 -ري الواايأ تق ا الاادين موااار لاادى :ىااالو الاادين ي ا الحساان ىلاات ياان سااليمان الماارداوي – المرجااإ الساااير– ص

481م
6

ويالحااظ ىلاات التعريلاااة السااايقة ن ااا تناولااة المل ااوم اللغااوي للتقاياال ياىتيااار ر ااإ للعقااد ولاام
تتناول ما يميز التقايل من وروط مميزم تميز ىان ييار مان وساائل انحاالل العقاد ماا يالنساية لتعرياة
المالا ويعض نصاار الماذ

المذ

ىقد الييإ قط
يالنس ااية للم ااذ

الحنلا مان تبصايص اذ الوسايلة مان وساائل انحاالل العقاد

ذا مبالة لنطار التقايل ياىتيار يسرى ىلت اال ىقاد صاحيح ملازم للجانيينم ماا

الحنيلا ا ال ااذي ى اارة التقاي اال ي نا ا س ااأ للعق ااد

ااذا يا ا دي ل اات البل ااط ي ااين اللس ااأ

والتقايلم اللسأ ا تلاق يبتلة ىن التقايل من حيث الوروط واثثار المترتية ىلت ا ٍل ًً من مام و اذا
ما سنتولت ييان ىند الحديث ىن طييعة التقايل
ثانااً :رماص

عارتااال ف

الميحث التال م

رفاو ر ضع :

ُ -1ىاارة التقاياال ي ن ا  ":قااد يتقاياال المتعاقاادان ي ا ن "يتلقااا ىلاات لغاااو العقااد و التقاياال ياااون يإيجااا
وقيااول صااريحين و ااامنيين امااا ااو ابماار ا العقااد ابصاال ( ")1امااا ىاارة ي ن ا "توا اار رادم
طر

ىقد ىلت ن ائ "()2
ي بذ ىلت ذين التعريلين ي ن ما لم يحددا طييعاة ونطاار اذا ا تلاار مان حياث جاواز تطييقا

ىلت العقود الملزمة لجان

واحد م يسري ىلت العقود الملزمة لجانيين قط اما ن لم يياين نا يجاوز

ا تلار ىلت ذا التقايل سواو قيل التنليذ و ثناو اما يلل ذين التعريلين ييان ن ذا ا تلار او
الذي يحدد ما ذا اان يرت

آثار يوال وري و رجعا م و يالحاظ ىلات ااال التعاريلين ن ماا اساتبدما

للظ " اإللغاو واإلن او" و ذا ما ي دي لت البلط يين التقايل ويير من وسائل ا نحاللم

1

 -ىياد الارزار حمااد السان وري – الوساايط ا واارح القاانون الماادن – نظرياة اإللتاازام يوجا ىااام – مصاادر ا لتازام –

العقد – المجلد ابول – الطيعة الثالثة – دار الن اة العريية –  – 1981ص  942م

2

 -ىل نجيدم – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام – الاتا

– ص 286م
7

ابول – دار الن ااة العريياة – 2115-2114

وىارة التقايال ي نا " :اتلااار الطار ين ىلات لغاااو العقاد
ُ -2

او لغااو ياااإلرادم المواتراة التا اانااة

1
وىرة ياااً " :ي نا ازلاة العقاد ياتلاار حار ىلات ي ارما ياين المتعاقادين اماا
مصدر العقد"( ) ُ

ن اإلرادم الموا ااتراة لطر ا ا العقا ااد دة لا اات قيام ا ا ا ااإن ا ااذ اإلرادم قا ااادرم ىلا اات واا ااإ حا ااد ل ا ا
يااً"()2م
ويعي ا

ااذين التع اريلين مااا يعي ا

التعريااة الساااير ماان حيااث ىاادم ييااان طييعااة ونطااار ااذا

ا تلار ومدى ترتيي ثثار ولان ما ظ ار ن اإلرادم الموتراة للمتقاايلين ا

سااس اذا ا تلاار و اذا

ما لم يواح التعرية السايرم
يازول العقاد يالنساية للمساتقيل حسا

 -3و ُىرة التقايل ي ن "زوال العقد يت اراا طر يا

ماا لام يتلار

الطر ان ىلت رد ثر التقايل لت الماا يحيث يعد العقد ا ن لم يان"()3م
و ظ اار ااذا الااري ن التقاياال قااد يرت ا
الطر ين ولان يلل ييان ن ذا ا تلار

ار وري ااً امااا قااد يرت ا
ثا اً
يتم

ثاار رجع ا حس ا

مااا يتلاار ىلي ا

العقود الملزمة لجانيين اما ان قد يقإ قيل و

ثناو م
 -4وىا اارة التقايا اال يا ا ااً ي ن ا ا ":زوال العقا ااد يت ارا ا ا طر ي ا ا ي يعقا ااد جديا ااد ينا ااتج آثا ااار ما اان وقا ااة
حدوث "()4م
وي بذ ىلت ذا التعرية ان اىتيار ا تلاار ىلات التقايال ىقاداً جدياداً و اذا ماا

يصاح حياث

ايااة ماان الممااان اىتيااار حاال العقااد ىقااد جديااد مااا دام طر ا العقااد مااا ذات مااا ماان اتلقااا ىلاات حلا
1

 -سمير ىيد السيد تنايو – مصادر ا لتزام – العقد – اإلرادم المنلردم – العمل يير المواروع – اإلثاراو ياال ساي

–

القانون – مصدران جديدان لاللتزام – منو م المعارة –  - 2115ص  187م

2

 -ىدنان ي ار يم السرحان موري حمد باطر – وارح القاانون المادن – مصاادر الحقاور الوبصاية – ا لت ازمااة –

دار الثقا ة –  1429ا 2118 -م – ص286م

3
4

 محمد حسام محمود لطل – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام –  – 2111-1999ص  218م ىمر ىل الوامس – سأ العقد – المراز القوم لإلصداراة القانونية –  – 2111ص  32م8

اية يقال ن الحل و ىقد جديد اما ي بذ ىلت ذا التعرية ن اىتيار ن اذا ا تلاار يناتج آثاار
يوااال ااوري دون اىتااداد يااإرادم المتعاقاادين حيااث يحاادد اااال المتعاقاادين متاات ينااتج ااذا الحاال آثااار مااا
يوال رجع

و وريم

 -5و ُىرة التقايل ي ن :انحالل العقد ياتلار الطر ين ي سأ اتلاق ( )1وىر ري آبر يا ن  :اإلقالاة
ا ا اتل ااار المتعاق اادين ىل اات ن اااو العق ااد الص ااحيح ي س ااب ول ااذا تس اامت التلاس ااأ ام ااا تس اامت
التقايل()2م
ار التقاي اال س ااباً اتلاقي ااً ي ااالريم م اان اب ااتالة اللس ااأ
ويالحااظ ىلا ات ا ااال التعا اريلين ن مااا اىتي ا ا
ا تلاااق

ا وااروط وآثااار المترتيااة ىلي ا ىاان التقاياال و ااذا ي ا دي لاات البلااط يااين اللسااأ ا تلاااق

والتقاياالم وساانتولت ييااان ااذ اللاارور يين مااا ىنااد الحااديث ىاان التمييااز يااين التقاياال ومااا يوااتي ي ا ماان
وسائل ا نحالل

الميحث التال م ويالحظ ىلت اذا الاري اتلاقا ماإ ماا ذ ا

ليا الماذ

الحنيلا

اما سير الييانم
وىرة التقايل ي ن  ":اتلار طر العقد الصحيح الملزم للجانيين ىلت حل
ُ -6
يصورم متقايلة قيل و ثناو و يعد التنليذ ي ثر رجع

والتحلال مان ا لت ازمااة

و يغير ثر رجع "()3م

ويالحااظ ىلاات ااذا التعريااة ن ا واااح ن التقاياال يقااإ ياتلااار طر ا العقااد " المتقااايلين" ىلاات
التحلل من ا لتزاماة المترتياة ىلي ماا مان جاراو اذا العقاد وذلاق ا العقاود الملزماة لجاانيين التا تولاد
التزاماة متيادلة ىلت اال الطر ين وقد يقإ ذا ا تلار سواو قيل التنليذ و ثنا
1

 -محمااد المنجا – دىااوى التقاياال والغاااو العقااود – يسااي

و يعاد تماام التنلياذ

ىاادم الرييااة ا تنليااذ العقااد ياتلااار الطاار ين ( التقاياال ) و

ياإلرادم المنلردم ( اإللغاو ) – الطيعة ابولت – منو م المعارة –  – 2111ص  115م

2

 -ىيااد الناصاار تو ياار العطااار – نظريااة ا لت ازام ا الو اريعة اإلسااالمية والتو اريعاة العرييااة -الاتااا

 243م

3

ابول – ص

 -ىااالو الساايد محمااود ال از ا  -انحااالل الرايطااة العقديااة ياللسااأ و ا نلساااخ و التلاسااأ – د ارسااة مقارنااة يااين القااانون

المدن و اللق اإلسالم –رسالة داتو ار لدى جامعة طنطا – سنة  -2116ص 883وما يعد ام
9

ويتلار المتقاايلين يماا يين ماا ىلات مادى ترتيا
رجعا م ويعااا

اذا الحال ثثاار ي ترتيا

آثاار يواال اوري و يوااال

ىلاات ااذا التعريااة نا جاااز يقاااع التقاياال ىلاات العقااد يعااد تمااام تنليااذ ا لت ازماااة الت ا

يرتي ا العقد حيث يعاد العقاد قاد زال تلقائيااً يإتماام تنلياذ ا لت ازمااة حياث يعاد الطريار الطييعا إلن ااو
العقد يا نقااو الاذي

يتحقار

يتنلياذ ا لت ازمااة المترتياة ىلات ىااتر طاراة العقاد و يعاد تقاايالً

للعقد يعد تمام التنليذم
لال ما سير ييان إن يمان تعرية التقايل ي ن " :اتلار طر العقد ىلت حل الرايطة
العقدية

العقود الملزمة لجانيين يإرادت ما الموتراة سواو قيل و ثناو تنليذ العقد ي ثر رجع

و

وري"م

رثان

رمعل

رتماا عاا رتااال ما اشتعو عو ما تائل النلالل
تميا

تاتا -:
تعااددة الوسااائل التا تا ثر ىلاات الرايطااة العقديااة تا ثي اًر مواااي اً لتا ثير ا نحااالل يالتقاياال و ااذا

التواي

و الذي جعل الايعض يباتلط ىليا يماا ياين التقايال و ياين وساائل انحاالل العقاد اببارى التا

تتواااي مااإ التقاياال وماان ااذ الوسااائل الت ا ت ا ثر ىلاات الرايطااة العقديااة اللسااأ ا تلاااق والااذي ياااون
مصاادر ا تلااار يااين طر ا العقااد ومن ااا اإلن اااو ياااإلرادم المنلااردم و الااذي قااد ياااون اتلاقي ااً ا يعااض
صور و يااً الرجوع من الوسائل الت ت دي لت انحالل العقد وسنيين

ذا الميحث وج التوااي

وا بتالة يين ذ الوسائل ويين التقايل اوسائل نحاالل العقاد وذلاق مان باالل تقسايم اذا الميحاث
لت ثالثة مطال

ىلت النحو التال :

11

رمطوب

ل :رتااال رفتخ التفاق .

رمطوب رثان  :رتااال إلنياء عاإل

رمنف .

رمطوب رثار  :رتااال ر ج ع.

رمطوب
رتااال

ل

رفتخ التفاق

تاانص المااادم( )1/171مان القااانون الماادن الللسااطين ىلاات نا  -1( :يجااوز ا تلااار ىلاات ن
يعد العقد ملسوباً من تلقاو نلس ىند ىدم الو او يا لتزاماة الناوئة ىن دون حاجة لت حام)م
يتاااح ماان المااادم السااايقة ن اللسااأ ا تلاااق مااا ااو

وساايلة ماان وسااائل انحااالل الرايطااة

العقدية يين الطار ين حياث و قااً للانص السااير إنا يعتيار العقاد ملساوباً مان تلقااو نلسا ذا بال حاد
المتعاقادين يتنلياذ ا لت ازماااة التا ترتي ااا ىليا الرايطااة العقدياة و قاد يتلاار المتعاقادان ىلاات اذا الواارط
ىند نووو الرايطة العقدية وقد يتلقا ىلي

اتلار حر و يعد ورط اللسأ ا تلاق صاريحاً

ذا

اااان يقاارر انلساااخ العقااد ماان تلقاااو نلسا ىنااد ىاادم الو اااو يا لت ازماااة التا ترتي ااا الرايطااة العقديااة ىلاات
المتعاقاادين و يترت ا

ىلاات وجااود الواارط ا تلاااق تجريااد قاا ا المواااوع ماان ساالطت التقديريااة ذ

يستطيإ منح المدين م لة قاائية من جل تنليذ ا لتزاماة الت ترتية ىلي من الرايطة العقدياة والتا
بل يتنليذ ا ال يملق القاا

سأ العقد ولان يباإ تحدياد وجاود باالل مان قيال المادين مان

ىدم للسلطة التقديرية للقاا م

11

ما يالنساية لات الادائن لا البياار ا
التمسااق يحق ا ا وقااوع سااأ العقااد الااذي ترت ا

ن يطالا

بال ي اا المادين دون

يتنلياذ ا لت ازمااة التا

ل ا ماان بااالل ىاادم تنليااذ الماادين لتزامات ا و التمسااق

يوقوع اللسأ()1م
يقإ

واللسأ ا تلاق

ىلت رايطة ىقدية صحيحة ملزمة للجانيين ويج

ن ياون المدين

قد بل يالتزامات الت يرتي ا العقد ىلي ويالتال يقوم الدائن يالمطالية يلسأ العقد()2م
و يعلاات الاادائن ماان ىااذار الماادين ىنااد تمسااا يإيقااع اللسااأ( )3و ذلااق و قااً لمااا تاانص ىليا
المادم( )2/171من القانون المدن الللسطين الت جاو ي ا(:
يتلاار المتعاقاادان ص اراحة ىلاات اإلىلاااو من ا ) حيااث يج ا
اللسأ

يعلت ذا ا تلار من اإلىذار ما لام

ىلاات الاادائن ىااذار الماادين يتمسااا يوقااوع

ذا اتلر المتعاقدان صراحة ىلت اإلىلاو من اإلىذار ا ن يرد

العقد ورطاً يعتير العقاد

ملسوباً من تلقاو نلس دون حاجة لت ىذار المدين يذلق()4م
وتنص المادم ( )174من القانون المدن الللسطين ىلت ن  (:ذا سأ العقد ىياد المتعاقادان
لت الحالة الت اانا ىلي ا قيل العقد إذا استحال ذلق جاز الحام يالتعويض)م
يتاح من المادم السايقة ن

حال سأ العقد يسي

ىدم قيام المدين يتنليذ ا لتزاماة الت

ترتيااة ىلي ا ماان الرايطااة العقديااة س اواو اااان ذلااق ىاان ىمااد و مااال واسااتحال ىااادم المتعاقاادان لاات
1

 -سليمان مرقس  -الوا

ا لتزاماة – نظرية العقد واإلرادم المنلاردم – المجلاد ابول

ورح القانون المدن –

– الطيعة الرايعاة – – 1987ص 657م موسات سالمان ياو ملاوح – وارح مواروع القاانون المادن الللساطين  -مصاادر
ا لتزام -المصادر اإلرادية و المصادر يير اإلرادية -الطيعة ابولت-2113-2112 -ص271م المذاراة اإليااحية
لموروع القانون المادن

السالطة الوطنياة الللساطينية -دياوان اللتاوى و التواريإ2113 -م

المرجإ الساير -ص 318وما يعد ام ىالو السيد محمود ال از

ص193م ىلا نجيادم-

 -المرجإ الساير -ص 947م ياد محماد جااد الحار-

النظريااة العامااة لاللت ازام -مصااادر ا لت ازام -الطيعااة ابولاات -2119 -ص311م محمااد حساان ىيااد الاارحمن -مص اادر
ا لتزام -دراسة مقارنة -الطيعة الثانية -دار الن اة العريية1431 -ه 2111م -ص358م

2

 -ىل نجيدم -المرجإ الساير -ص317م محمد حسن ىيد الرحمن -المرجإ الساير-ص 352وما يعد ام

4

 -محمد حسن ىيد الرحمن -المرجإ الساير -ص358م ياد محمد جاد الحر -المرجإ الساير -ص311م

3

 -ىل نجيدم -المرجإ الساير -ص319م ياد محمد جاد الحر -المرجإ الساير-ص 311م

12

الحالة الت اانا ىلي ا يجوز للدائن مطالية المدين يالتعويض ىن ابارار الت لحقة ي يسي

ىادم

قيام المدين يتنليذ التزامات الت ترتية ىلي ( )1م
من ذلق يتاح ن التقايل واللسأ ا تلاق ل ما وج توااي حياث ن اال ماا تطيار حاام ماا
ىلت رايطاة ىقدياة صاحيحة ملزماة للجاانيين و ن مصادر اال من ماا او اتلاار طر ا الرايطاة العقدياة
حيث

يقإ ياً من ما دون اتلار اال الطر ين اماا يتوااي ان ا

ن ااالً من ماا يجاوز ا تلاار ىلي ماا

سواو قيل تنليذ ا لتزاماة و ثناو التنليذم
وىلت الريم من وج التواي يين التقايل واللسأ ا تلاق

ن ناق وجا اباتالة ياين ااالً

من ما وقوع اللسأ مر ون ي مرين و ما :بالل المدين يتنليذ التزامات الت ترتياة ىليا و قااً للرايطاة
العقدية وتمسق الادائن يحقا ا ابتياار ساأ العقاد اإذا لام يتمساق الادائن ياللساأ وابتاار تنلياذ العقاد
اال يلساأ العقاد وذلاق بنا مر اون ياإرادم الادائن مااا ا حالاة وقاوع التقايال اال يواترط لا باالل حااد
المتعاقدين يتنليذ التزامات العقدية و يتوقة ىلت رادم المتعاقد اثبر()2م
ويج
وقوى ا

حالاة اللساأ ا تلااق

ن يقاوم الادائن يإىاذار المادين ىلات تمساا يوارط اللساأ قيال

ذا اتلاار المتعاقاادان ص اراحة ىلاات ىلائ ا ماان اإلىااذار مااا وقااوع التقاياال اال يحتاااج لاات

ىذار وذلق لقيام طر العقد يا تلار ىلت التقايل دون حاجة لت ىذار()3م
ويترت ا
يرت

1
2

ىلاات اللسااأ ا تلاااق ىااودم المتعاقاادان لاات الحالااة الت ا اانااا ىلي ااا قياال التعاقااد حيااث

ث اًر رجعياً لما قيل التعاقد وذلق و قاً لنص الماادم ( )174مان القاانون المادن الللساطين

ماا ماا

 ياد محمد جاد الحر -المرجإ الساير -ص311م -سمير ىيد السيد تنايو -المرجإ الساير -ص187وما يعد ا ىمر السيد حمد ىيادا – نظرياة العقاد ا قاانون

المعامالة المدنية اإلمارات – دراسة مقارنة ياللق اإلسالم – دار الن اة العريية – 1416ه – 1995م-ص318

ىالو السيد محمود ال از

3

 -المرجإ الساير –ص 947م

-ىالو السيد محمود ال از

 المرجإ الساير –ص951م13

يرتي التقايل و مر ون يإرادم طر ا العقاد حياث قاد يتلقاا ىلات ن يااون للتقايال ثا اًر رجعيااً وقاد يتلقاا
ىلت ن ياون ثر ورياً()1م
وحي ااث ن اللس ااأ ا تل اااق
ي االتعويض ىاان ابا ارار الت ا
لتزامات

يق ااإ

صاااية الاادائن ج اراو ت ا بر الماادين ا تنليااذ ا لت ازماااة و ىاادم تنليااذ

ما يالنساية للتقايال إنا

وانما يقإ يسي

يع ااد ب ااالل الم اادين يالتزاماتا ا

ل ااذا يوج ااد مج ااال للحا اام

يقاإ يساي

ىادم تنلياذ حاد المتعاقادين لتزاماتا التا رتي اا العقاد

اتلار الطر ين ىلت تقايل العقد ونتيجة لذلق إن التعويض

التقايل مستيعد()2م

رمطوب رثان
رتااال

إلنياء عاإل

رمنف

يعتير اإلن او وسيلة من وسائل انحالل الرايطة العقدية حيث ن اإلن ااو ماا او

حال للعقاد

يالنسااية للمسااتقيل قااط يااإرادم حااد المتعاقاادين ا العقااود القايلااة لااذلق يناااو ىلاات اتلااار المتعاقاادين()3
ويق ااوم اإلن اااو ي ااإرادم ح ااد المتعاق اادين دون رادم المتعاق ااد اثب اار ااال يتطلا ا

وج ااود اإلرادم المو ااتراة

للمتعاقدين و تطير حاام اإلن او ياإلرادم المنلاردم ىلات جمياإ ناواع العقاود يال تطيار حااما ىلات
نواع محددم من العقود( )4اعقود المدم سواو اانة قد تم تحديد المدم ي ا م لم يتم تحدياد مادت ا وذلاق
اعقد اإليجار مثالَ حيث تنص المادم ( )618من القانون المدن الللسطين ىلت ن  -1 (:يج

ن

تاون مدم اإليجار معينةم  -2ذا ىقد اإليجار ىلت مدم و ىقد لمدم يير معينة و تعاذر ثيااة المادم

 -1ىيد المنعم اليدراوي -النظرية العامة لاللتزاماة –

القانون المدن المصري – مصادر ا لتازام – الجازو ابول –

1992م  -ص  482ىيد الناصر تو ير العطار -المرجإ الساير – ص244م

2
3

-ىالو السيد محمود ال از

 -المرجإ الساير –ص951م

 -ىيد المنعم اليادراوي -المرجاإ السااير -ص 481م محماد حساام محماود لطلا  -المرجاإ السااير -ص218م ىمار

السيد حمد ىيادا – المرجاإ السااير -ص316م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ السااير ص 951م ىمار ىلا

الوامس  -المرجإ الساير -ص34م

4

 ىمر ىل الوامس  -المرجإ الساير -ص34م14

ااو ىلات طلا
المدىام ىد اإليجار منعقداً لللتارم المحاددم لاد إ ابجارم وتنقاا يانقاااو اذ اللتارم ين ً
حا ااد المتعاقا اادين ذا ا ااو بطا اار المتعاقا ااد اثبا اار يا اااإلبالو) واما ااا قا ااد ياا ااون مصا اادر اإلن ا اااو اتلا ااار
المتعاقاادين قااد ياااون مصاادر القااانون وذلااق و ق ااً لمااا تاانص ىلي ا المااادم ( )664ماان القااانون الماادن
الللساطين التا جااو ي اا نا  ( :يجاوز للموظااة و المساتبدم ذا اقتاات ىملا ن يغيار محال قامتا
ن اااو يجااار مساان ذا اااان ااذا اإليجااار معاين الماادم مااإ م ارىاام بطااار الما جر ياااإلبالو

ن يطلا

ا المواىيااد المقااررم ا المااادم( )1( ))619ويتيااين ممااا سااير ييانا ن اإلن اااو والتقاياال يتلقااا ا ىاادم
نق اااط يعتي اار اا االً من م ااا وس اايلة م اان وس ااائل انح ااالل الرايط ااة العقدي ااة وتطيق ااا ىل اات ال ااروايط العقدي ااة
الصحيحة وقد ياون مصدر اإلن او

يعض الحاا ة اتلاار المتعاقادين يإىطااو الحار بحاد طاراة

الرايطة العقدية يإن ائ ا يإرادت المنلردم وىلت الريم من التواي الذي يين التقايل واإلن او

ن ناق

ابتال اة متعددم قد ياون مصادر اإلن ااو اتلاار طر ا العقاد ىلات ىطااو حاد المتعاقادين الحار ا
ن اااو العقااد يإرادت ا المنلااردم امااا قااد ياااون مصاادر اإلن اااو نااص القااانون وذلااق بال ااً للتقاياال حيااث
مصدر التقايل ما و

اتلار طر العقد ىلت حل العقد و يااون مصادر التقايال ناص القاانون ا

ي حال من ابحوال()2م
وياون اإلن او مر وناً ياإرادم حاد المتعاقادين الاذي منحا القاانون و ا تلاار حار ن ااو الرايطاة
العقدية ما التقايل و مر اون يااإلرادم المواتراة لطر ا الرايطاة العقدياة اال يملاق حاد المتعاقادين ن
يحل الرايطة العقدية دون رادم الطرة اثبر واإلن او يقإ
ن التقايال قاد يااون قياال يادو التنلياذ و ثناا
1

الغال

ثناو تنليذ ا لت ازمااة ا حاين

ويقااإ اإلن ااو ىلات ناوع معااين مان ناواع العقاود و لاايس

 -قد نصة المادم ( )619من القانون المدن الللسطين ىلت ن  ( :ياون اإلبطار يااإلبالو اتاياة قيال انت ااو مادم

اإليجا ر يثالثة و ر ذا اانة ذ المدم تزيد ىلت ستة و ر إذا اانة قل من ذلق وج
اببير ما لم يوجد تلار و نص يقا يبالة ذلق)م

2

اإلبطار قيل يداية نصل ا

 -ىياد الاارزار حمااد السان وري -الوساايط ا واارح القاانون الماادن  -مرجااإ ساااير -ص944وماا يعااد ا ىااالو الساايد

الز
محمود ا

 المرجإ الساير952 -م15

ىلت جميإ ابناواع يينماا التقايال يقاإ ىلات جمياإ ناواع العقاود الصاحيحة الملزماة للجاانيين ويقتصار
ثاار اإلن اااو ىلاات المسااتقيل قااط دون مساااس يمااا تاام تنليااذ من ا

اإلن اااو لاايس ل ا ث ا اًر رجعي ااً و ذلااق
ثا اًر رجعيااً وقاد يتلقاا ىلات

بال اً للتقايل الذي ياون ثر مر وناً يإرادم طر العقد قد يتلقا ىلات ترتيا
ن ياون للتقايل ث اًر ورياً قط()1م

رمطوب رثار
رجع

رتااال

يعتياار الرجااوع وساايلة ماان وسااائل انحااالل العقااد الت ا ت ا دي لاات زوال ا
باص ااة نح ااالل ىق ااد ال ي ااة ي اااإلرادم المنل ااردم للوا ا ا
المو و ل يجوز للوا

ويعتياار الرجااوع وساايلة

ذا قي اال المو ااو لا ا ذل ااق و ا ا حال ااة ر ااض

التوج للقااو للسماح ل يالرجوع ىن ال ية( )2و ذا ما تنص ىلي المادم

( )536مان القااانون المادن الللسااطين التا جاااو ي اا نا  -1( :يجاوز للوا ا
قيل المو و ل ذلقم  -2اإذا لام يقيال المو او لا جااز للوا ا

ن يطلا

ن يرجاإ ا ال يااة ذا
مان القاااو التاربيص لا

الرجوع متت اان يستند ا ذلاق لات ىاذر مقياول ولام يوجاد ماانإ مان الرجاوع) ويتااح مان ناص
المادم السايقة ن الرجوع ىن ال ياة قاد يااون اتلاقااً ياين الوا ا
حالة ر ض المو و ل

و المو او لا

و قاد يااون قاااو ا

3
وللرجوع ىن ال ية ث اًر رجعياً ي ن يقإ مستنداً لات المااا ( ) وذلاق و قااً

لما تانص ىليا الماادم ( )539مان القاانون المادن الللساطين التا جااو ي اا (:يااون للوا ا
حالة الرجوع ىن ال ية استرداد المو و
برج من يد بي سي

اان) و قد

ىلي ااا القااانون الماادن الللسااطين

يد المو و ل و المطالية يقيمتا ن ااان قاد

يقاإ ا نحاالل ياالرجوع ذا وجادة حالاة مان الحاا ة التا ناص

ا المااادم( )2/537الت ا جاااو ي ااا -2( :و يعااد مانع ااً للرجااوع ىاان

1

 -ىالو السيد محمود ال از

3

 -ىل نجيدم -المرجإ الساير -ص286م

2

ن اان

و ورثتا

 -المرجإ الساير952 -م

 -محمد حسام محمود لطل  -المرجإ الساير219 -م ىل نجيدم -المرجإ الساير -ص285م

16

ال يا ااة -1:ذا حصا اال للوا ااب المو اااو زيا ااادم متصا االة موجياااة لزيا ااادم قيمت ا ا ا ااإذا زال الما ااانإ ىا اااد حا اار
الرجااوعم -2ذا ماااة حااد طر ا ىقااد ال يااةم -3ذا تصاارة المو ااو لا ا الوا و المو ااو تصاار اً
ن ائياً إذا اقتصر التصرة ىلت يعض المو و جاز للوا

ن يرجإ

الياق م -4ذا اانة ال ية

مان حاد الازوجين ل بار و لاو راد الوا ا

الرجاوع يعاد انقاااو الزوجياةم -5ذا ااناة ال ياة لاذي رحام

محرومم -6و ذا لق الو و المو و

يد المو او لا ساواو ااان ال االق يلعلا و يحاادث جنيا

يد ل يا و يساي

ا ساتعمال اإذا لام ي لاق

يعاض الوا و جااز الرجاوع ا اليااق م -7ذا قادم

المو و ل ىوااً ىن ال يةم -8ذا اانة ال ية صدقة و ىمالً من ىمال الير)م
ومن نا يبلط اليعض( )1يين الرجوع و التقايل اوسائل نحالل العقد و يمان التسليم يذلق
علاات الااريم ماان وج ا التواااي يين مااا حيااث يعااد ا االً من مااا وساايلة مسااتقلة ماان وسااائل انحااالل العقااد
وتطير حاام ما ىلت العقود الصحيحة قط وىلت الريم من التواي الوااح يين التقايل والرجوع
ن يوجد ابتالة يين ما الرجوع

يعتير

وسايلة باصاة مان وساائل انحاالل ىقاد ال ياة اال تطيار

حاام ىلت يير ىقود ال ية و الذي يعد من العقود الملزمة لجان

واحد ما التقايال او وسايلة مان

وسائل انحالل العقد تطير حاام ىلات العقاود الملزماة للجاانيين ويتوقاة الرجاوع ىلات رادم المو او
ل المنلردم ذا قيل رجوع الوا
ما

التقايل
اما

ىن ال ية و يتربيص من القاااو ا حالاة ىادم قياول المو او لا

محل لحام القااو ي ذ ن التقايل يقإ ياإلرادم الموتراة لطر العقد()2م
يقإ الرجوع ىن ال ية

يعد تمام تنليذ العقد ما التقايل يقإ قيل اليدو

تنليذ العقد

و ثنا ()3م

1

 -و ااو مااا ذ ا

ليا ىيااد الاارزار حمااد الساان وري -مصااادر الحاار -مرجااإ ساااير246 -م منااذر اللااال -النظريااة

العامة لاللتزاماة – مصادر ا لتزام – الجزو ابول – الطيعة الثالثة – 1995م -ص324م

2
3

 محمد حسام محمود لطل  -المرجإ الساير -ص 219ىالو السيد محمود ال از -ىالو السيد محمود ال از

 المرجإ الساير -ص 954م17

 -المرجإ الساير -ص 954م

وقد توجد حالة من الحا ة الت تنص ىلي ا المادم ( )2/537مان القاانون المادن الللساطين
و الت تمنإ من الرجوع من ال ية ا حاين ن التقايال

تا ثر ىليا مثال تلاق الحاا ة يمجارد اتلاار

طر العقد ووجود اإلرادم الموتراة ل ما يقإ التقايلم
ويقإ الرجوع ىن ال ية ي ثر رجع

قط و يقتصر ىلات المساتقيل و ذلاق و قااً لماا تانص ىليا
ماا يالنساية للتقايال ا ثر مقتصار ىلات رادم طر ا العقاد

المادم ( )539من القانون المدن الللسطين

حيث قد يتلر الطر ان ىلت جعل ثر التقايل ث اًر رجعياً وقد يتلقا ىلت اىتيار ابثر ثا اًر وريااً يقتصار
ىلت المستقيل()1م

رثار

رمعل

طعاع رتااال
تميا

تاتا -:
يماان نحااالل العقااد يالتقاياال يااإرادم طر ا العقااد حيااث يوجااود اإلرادم الموااتراة للمتعاقاادين يقااإ

التقاياال

ااو يعتياار حقااً لاااال الطاار ين ذ ن للمتعاقاادين الحاار ا القااااو ىلاات الرايطااة العقديااة التا

نو ة يين ما يإرادتي ما وطييعة التقايل تنسجم مإ اون حقاً للمتعاقدين ولتحديد طييعة التقايال وما ياة
الوصة القانون الذي قد يصاة طييعاة التقايال سانعرض و ً ثراو اللقا اإلساالم
التقايل

مطل

ول ثم

مطل

ٍ
ثان سنعرض ثراو اللق الواع

ا تحدياد طييعاة

تحديد طييعة التقايل وذلاق

ىلت النحو التال :

 -1ىيد المنعم اليدراوي -النظرية العامة لاللتزاماة –

القانون المدن المصري – مصادر ا لتازام – الجازو ابول –

1992م  -ص  482ىيد الناصر تو ير العطار -المرجإ الساير – ص244م
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المطل

ابول :طييعة التقايل

اللق اإلسالم م

المطل

الثان  :طييعة التقايل

اللق الواع م

رمطوب
طعاع رتااال ف
ابتللة مذا

اللق اإلسالم ابريعة

ل
رفاو إلتالم

تحديد طييعة التقايل وسنتولت ييان ذ اثراو

تياىاً:
أ الً :رمذىب رلنف -:
ابتل ااة ق اااو الم ااذ
المذ

الحنلا ا

يم ااا يتعل اار يطييع ااة التقاي اال ويما اان التميي ااز ي ااين اتجا اااة

و قاً للتال :

 -0التجاه

ل:

و ا ااو لإلما ااام ي ا ا حنيلا ااة را ا ا ا ىن ا ا حيا ااث يا اارى ن التقايا اال ماااا ا ااو
المتعاقدين وييإ جديد
العقار()2

سا ااأ ا ا حا اار

حر يير ما( )1سواو اان التقايل قيل القيض و يعد وسواو ا المنقاول و

ذا لم يان جعل ا سباً يين المتعاقدين إن ا تيطل ا ن تلد الي يماة المييعاة اإن التقايال

ييطاال و يصااح وذلااق لتعااذر يقاى ااا يالزيااادم المنلصاالة الت ا طاارة ىلاات محاال العقااد وييااان ذلااق ن
محل العقد قد يحدث ي زيادم قيل وقاوع التقايال
1

اذ الزياادم قاد تااون منلصالة وقاد تااون متصالة وقاد

 -بر الدين ىثمان ين ىل الزيلع الحنل – تييين الحقائر ورح انز الدقائر – ي امو حاوية و ا

الدين حماد

الولي – الجزو الرايإ – الطيعة ابولت – المطيعة الايرى ابميرية 1314-ا  -ص . 71ىيد الغن الغنيما الدمواق

الميدان الحنل – المرجإ الساير -ص  232م و ية الزحيلا – اللقا اإلساالم و دلتا – النظريااة اللق ياة والعقاود –

الجاازو ال اريااإ – الطيعااة الثاني اة – دار اللااار –  1415ا ا 1985 -م – ص715م ىماار الساايد ىياادا
الساير -ص 321م حمد محمد ىل داود – حاام العقد

اللق ا سالم و القانون المدن  -الجزو الثان و الثالاث

– ص  711م

2

حمااد – المرجااإ

 -ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل – يدائإ الصانائإ ا ترتيا

الوارائإ – الجازو الباامس – الطيعاة

ابولت – الماتية الحييية – يااستان – ص  316م و ية الزحيل – المرجإ الساير – ص715م
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تاون الزيادم قيل القيض وقد تاون يعد

إذا اانة الزيادم قيل القيض صح التقايل سواو ااناة الزياادم

متصلة و منلصلة وان اانة الزيادم المنلصلة يعد القيض

الت تمنإ مان صاحة التقايال ومان ثام

التقايل ياون ياطالً وان اانة الزيادم متصلة صح التقايل()1م
 -3التجاه رثان :
ااذا ا تجااا اإلمااام محمااد صاااح

صاااح

المتعاقدين وىقد جديد
جديداً

حر الغير

ياات حنيلااة حيااث ياارى ن التقاياال سااأ ا حاار

ن ذا لم يمان جعل سباً

حر المتعاقدين تجعل ىقاداً

حق ما وحر يير ما للارورم()2م
ودليل ن للظ التقايل واإ لللسأ والر اإ واإل ازلاة اإذا

يماان جعلا ساباً اا ن وقاإ التقايال

يعاد القاايض وتاوا ر معناات الميادلاة اىتياار ىقاداً للااارورم ماا اىتيار ااا ىقاداً جديااداً يالنساية للغياار ا ن
طر العقد

و ية ل ما ىلت الغير ال يملاان جعل التقايل سباً

حق ()3م

 -2التجاه رثار :
و ااذا ا تجااا بيا يوسااة – صاااح

يا حنيلااة – حيااث ياارى ن التقاياال ىقااد جديااد ا حاار

المتعاقدين ويير ماا اإذا ااان التقايال ا ىقاد يياإ يااون ييعااً جدياداً ا حار طر ا العقاد و ا حار

1

 -باار الاادين ىثمااان ياان ىل ا الزيلع ا الحنل ا – المرجااإ الساااير– ص 71م اإلمااام ي ا حنيلااة النعمااان  -اللتاااوى

ال نديااة ا مااذ

اإلمااام ي ا حنيلااة النعمااان – امو ا الجاازو الثالااث ماان تاااوي قاااايبان – الج ازو الثالااث – الطيعااة

الثانيااة – المطيعااة ابميريااة –  1311ا ا – ص  156م و يااة الزحيل ا – المرجااإ الساااير – ص  715م ي ا ار يم ناايس
محمد يحيت – اإلقالة – سأ العقد يرااا الطار ين – د ارساة مقارناة – رساالة ماجساتير لادى جامعاة النجااح الوطنياة –
نايلس  –2111-ص 43

2

 -ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير– ص 318م و ية الزحيل – المرجإ السااير –

ص  715م ىماار الساايد حمااد ىياادا – المرجااإ الساااير – ص 321م حمااد محمااد ىل ا داود –المرجااإ الساااير -ص
الز
711م ىالو السيد محمود ا

3

 -المرجإ الساير -ص  916م

 -باار الاادين ىثمااان ياان ىل ا الزيلع ا الحنل ا – المرجااإ ساااير – ص 71م ىااالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ

الساير – ص 916م
21

يير مااا( )1ودليلا ن معناات الييااإ ااو ميادلااة المااال يالمااال و ااو بااذ ياادل واىطاااو ياادل وقااد وجااد ااذا
المعنت

التقايل اانة ييعاً لوجود معنت الييإ ي ا والعيرم للمعنت الذي يليد الللاظ

لصاورم الللاظ

ذات ()2م
 -4التجاه ر عع:
وصاحي اإلمام ُز ر حيث يرى ن التقايل ما و
القيض و يعد وسواو اان

المنقول و

سباً

حر الناس اا اة ساواو ااان قيال

العقار( )3ودليل ي ن التقايل

اللغة ىيارم ىان الر اإ

واإلزالة وابصال ن معنات التصارة وارىاً ماا ينياب ىنا الللاظ لغاة ور اإ العقاد ساب
ىق ااداً جدي ااداً و ييعا ااً جدي ااداً

وجعال التقايال

يس ااتقيم م ااإ معن اات التقاي اال بن ا اال م اان التقاي اال واليي ااإ مبتلل ااان اس ااماً

يبتللان حاماً إذا اان التقايل يعن الر إ ال ياون ييعاً بن الييإ ثياة والر إ نل

ويين ما تن ٍ
ااة

إن التقايل ىلت اذا التقادير يعتيار ساباً محاااً يظ ار ا حار اا اة النااس ساواو متعاقادين و ييار
متعاقدين()4م

1

 -و يااة الزحيلا – المرجااإ الساااير – ص  715م ىماار الساايد حمااد ىياادا – المرجااإ الساااير – ص  331م حمااد

2

 -محمااود ياان حمااد ياان موساات ياان حمااد ياان الحسااين المعااروة يياادر الاادين العينا الحنل ا – الينايااة واارح ال دايااة –

محمد ىل داود – المرجإ الساير – ص711م ىالو السيد محمود ال از

تحقير يمن صالح وعيان – الجزو الثامن – الطيعة ابولت – دار الاتا

– المرجإ الساير – ص  916م

العلمياة –  1421ا 2111 -م – ص 226

م ىالو الدين ي يار ين مساعود الااساان الحنلا – مرجاإ سااير  -ص 316م و ياة الزحيلا – مرجاإ سااير – ص
 715م

3

 -ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير – ص  316م و ياة الزحيلا – المرجاإ السااير

– ص 716م ىماار الساايد حمااد ىياادا – المرجااإ الساااير – ص  321م حمااد محمااد ىل ا داود -المرجااإ الساااير –
ص711م ي ار يم نيس محمد يحيت – المرجإ الساير – ص 42م

4

 -ىاالو الادين يا ياار يان مسااعود الااساان الحنلا  -المرجااإ السااير – ص  316م ىاالو الساايد محماود ال از ا –

المرجإ الساير – ص  917م
21

ثانااً :رمذىب رمارك -:
يرى ق او ذا المذ

ي ن التقايل و ىقد جديد ل ىقد الييإ ذا تقايل المتعاقادين التقايال

ىقد ييإ جديد يوترط ي ما يواترط ا ىقاد اليياإ ويمناإ التقايال ماا يمناإ ىقاد اليياإ ذاتا
ىي

يمحل العقد وقة امان الموتري ولم يعلم ي اليائإ

اإذا حادث

يعد التقايل ل الرد ي يعد قيا ()1م

وقد استثنت ق او المالاية تقايال يياإ الطعاام قيال قياا إنا حال يياإ ي

يياإ جدياد يوارط

ن ياااون الطعااام ييلااد التقاياال و ن ياااون التقاياال يمثاال الااثمن ابول ااإذا ابتاال ااذان الواارطين اااان
التقايل

ييإ الطعام ييعاً جديداً ()2م اما استثنت الولعة من التقايال حياث يارون يا ن التقايال يالوالعة

يعتير ىقداً جديداً و حل ىقاد لا ىقاد اليياإ الاذي يثياة يا ابباذ يالوالعة للغيار وتقايال طر ا
ىقد الييإ التقايل

حار الواليإ

يعتيار ىقاداً جدياداً و حال ىقاد يال تعتيار يياة ا حقا

بن

الوالعة ثايتاة لا يالعقاد الاذي تقايال طر اا ولايس يالتقايال()3م و ياااً اساتثنوا المرايحاة ا حال ييااإ ي
ييإ الموتري لما اوت ار يثمن وزيادم ريح ىلي
ياون حل ىقد

إذا وقإ التقايل ىلت ييإ المرايحة قيل القيض التقايل

ىقد جديد وياون يمثال الاثمن ابول ياال زياادم وذلاق بن المرايحاة تااون يا اثر مان

الااثمن ابول مااا التقاياال ياااون يمثاال الااثمن ابول مااا ذا اااان التقاياال ا ييااإ المرايحااة يعااد القاايض
ياون ىقداً جديداً و ينتقص من الريح ويئا()4م

1

 -واامس الاادين الواايأ محمااد ىر ااة الدسااوق – حاوااية الدسااوق ىلاات الواارح الايياار بياات اليرااااة حمااد الاادردير –

وي امو الورح المذاور للويأ محمد ىليش – الجزو الثالث – دار حياو الات

2

العريية  -ص 155

 -ومس الدين الويأ محمد ىر ة الدسوق – المرجإ الساير – ص  155وما يعد ا م يات اليراااة حماد يان محماد

ين حمد الدردير – المرجإ الساير – ص  213م

3

 -ومس الدين الويأ محمد ىر ة الدسوق – المرجإ الساير – ص  155وما يعد ا م ىالو السيد محمود ال از ا –

المرجإ الساير – ص 917

4

 -وامس الاادين الواايأ محمااد ىر اة الدسااوق – المرجااإ الساااير – ص  156م ىاالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ

الساير – ص  918م
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ثارثاً :رمذىب رشافع -:
يذ

المذ

الوا ع حول طييعة التقايل لت قو ن :القاول القاديم او ن التقايال يياإ جدياد
ىقاداً جدياداً بن الللاظ ينياب

و ما القول الجديد و و المعتمد لادى ق ااو الواا عية التقايال يعاد ساباً

ىن ا ( )1التقاياال ار ااإ للعقااد ومزياال ل ا س اواو يااين طر ي ا و يالنسااية للواابص الثالااث الااذي قااد ياااون
ااتس

حقاً ىلت محل العقد الذي تمة قالت ()2م

ععاً :مذىب رلناعو -:
يرى جم ور الحنايلة ن التقايل سأ و ىيارم ىن ر إ وازالة حيث يجاوز التقايال قيال قايض
يمثل الثمن ابول

المييإ و يجوز التقايل

زيادم و نقصان واللسأ

العقاد حيااث لااو ااان التقاياال ىقااداً لمااا جااز التقاياال ا الميياإ قياال قياا
لدي

ومن ثم التقايل سأ

يعتاد يا ياالقيض يباالة
حيااث يحاتلظ ااال متعاقااد يمااا

حر المتعاقدين و يااً سأ ا حار الغيار اال يساتحر ي اا والعة بن

المقتات للولعة و ىقد الييإ وقد زال يالتقايل()3م
يعااد ييااان موقااة ق اااو المااذا

ابريعااة ا اللق ا اإلسااالم

التقايل قد تمحورة آراو م حول اىتيار التقايل سأ

وابااتالة آرائ اام حااول طييعااة

حر المتعاقدين وىقد جديد

حار يير ماا

و قد ياون ساأ و ىقاد جدياد وسانعرض تاليااً ثراو اللقا الوااع الاذي توااي ا ا تجا ااة التا
اتيع ا اللق اإلسالم
1

محاولين تحديد الطييعة القانونية للتقايلم

 -محمد ين محمد ين محمد الغزال – الوسيط

– حقق وىلر ىلي حمد محمود ي ار يم – المجلد الثالاث

المذ

– الطيعة ابولات – دار الساالم –  1417ا1997 -م – ص  141م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ السااير –

ص  918م

2

 -يوسة ين ي ار يم ابردييل – ابنوار بىمال ابيرار -تحقير بلة ملا المطلر حساين ىيادا العلا  -الجازو

ابول – دار الاياو1427 -ه -سنة 2116م  -ص  453م سليمان الجمل – المرجإ الساير -ص156م

3

 -ىالو الدين ي الحسن ىلت ين سليمان المرداوي – المرجإ الساير – ص  475م منصور يان يوساة الي اوت -

الروض المريإ ورح زاد المستقنإ – حاوية محمد ين صالح العثيمين – تعليقاة ىيد الرحمن ين ناصار الساعدي – دار
الم يد – م سسة الرسالة ص  338وما يعد ام ىالو السيد محمود ال از
23

– المرجإ الساير – ص  919م

رمطوب رثان
طعاع رتااال ف
ابتلة اللق الواع

رفاو ر ضع

ا وااإ وصاة قاانون يماان ن يمثال الطييعاة القانونياة للتقايال وقاد

اتج ة آرائ م لت ريعة اتجا اة سنتناول ا ااثت :
 -0التجاه

ل  :رتااال فتخ تفاق -:
نوع من نواع اللسأ يطلر ىلي اللسأ ا تلاق

يرى نصار ذا ا تجا ن التقايل ما و

يرى ذا ا تجا ن التقايل سأ للعقد يتم ياتلار طر يا ا وقاة حار إلي ارما

واىتيار ن ماامون

ذا ا تلار ر إ ا لتزام الذي يرتي العقد ىلت ط ار و سما يالتقايل()1م
و طلار الايعض ىلات اتلااار المتعاقادين ىلات ازلاة العقااد و نقاا اصاطالح اللساأ ا تلاااق

و

التلاساأ و التقاياال( )2يمااا ياادلل ىلاات ن ااالً ماان اللساأ ا تلاااق والتقاياال ل مااا نلااس الماادلول والوااروط
واثثار المترتية ىلي مام
وانتق ااد ري( )3ا ا اللقا ا

ااذا ا تج ااا ىل اات س اااس ن التقاي اال م ااا ااو

ا نحااالل ابباارى ل ا حاااام باصااة ي ا

و يجااوز ريطا ياللسااأ ا تلاااق

حال ااة م اان ح ااا ة

اللسااأ ا تل ااق

حااد ن اواع

اللسأ الذي يتم ا تلار ىلي ىادم وقة انعقااد العقاد ي قيال تنلياذ العقاد وقاد يتلار ىليا ثنااو التنلياذ
ولان

يجوز ا تلار ىليا يعاد التنلياذ يباالة ماا ىليا ابمار ا التقايال الاذي قاد ياتم ا تلاار ىليا

قيل التنليذ و ثنا

اما استند ذا الري لت ن اللسأ ا تلاق

يقإ

ذا وجاد امتنااع ىان التنلياذ

من قيل حد الطر ين و ذا يبالة التقايل الذي يمان ن يتلر ىلي يدون ن يوجد امتناع ىان التنلياذ
1

 -جميل الورقاوي – النظرية العامة لاللتزام -مصادر ا لتازام -الاتاا

ابول -دار الن ااة العريياة – 1995-ص

441م ىيد الناصر تو ير العطار – المرجإ الساير – ص 243م

2

 -محماد لييا

3

 -ىالو السيد محمود ال از

وان

الساير – ص  918م

– مصااادر ا لتازام – ص  – 326ااذا الااري مواار لاادى ىاالو الساايد محماود ال از ا – المرجااإ
– المرجإ الساير – ص  949وما يعد ام
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يل قد يقإ التقايل يعد تنليذ جزو من ا لتزاماة اما ن الدائن و الوحيد الذي يملاق اللساأ ا اللساأ
ا تلاق وليس للمدين ذلق و ذا يبالة التقايل حيث
ويترتا

يقإ

ياإلرادم الموتراة لطر العقدم

ىلاات اللسااأ ا تلاااق ىااودم المتعاقاادين لاات مااا اانااا ىليا وقااة التعاقااد ي يرتا

ثا اًر

رجعيااً وابماار ا التقاياال يبتلااة حيااث الااذي يحاادد ااذا ابثاار ااو المتعاقاادين نلسا ما إمااا يتلقااا ىلاات
ترتي

ثر وري و ترتي

ثر رجع م اماا اساتند اذا الاري لات نا ا اللساأ ا تلااق

ىذار المدين قيل يقاى و قاً لما تنص ىلي النصوص القانونية
يينما

ياد و ن ياتم

ذا تام ا تلاار ىلات اإلىلااو منا

التقايل ال يوترط ي اإلىذار حيث يتم ا تلار ىل التقايل يين الطر ين اال حاجاة لإلىاذار

ي ()1م
 -3التجاه رثان  :رتااال عا ج ا -:
ياارى نصااار ااذا ا تجااا ن التقاياال مااا ااو
ىقدان متقايالن إذا تقايل متيايعان الييإ

ىقااد جديااد مناااقض للعقااد ابول يحيااث يوجااد

ناق ىقد ييإ ول من اليائإ لت الموتري ومن ثام نااق

ىقد ييإ ثان من المواتري لات الياائإ( )2ويواترط نصاار اذا ا تجاا ا ىقاد التقايال ماا يواترط ا

1
2

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  949وما يعد ام

 -ىي ااد ال اارزار الس اان وري – المرج ااإ الس اااير – ص  943س االيمان م اارقس – المرج ااإ الس اااير – ص 634من ااذر

اللا اال – المرج ااإ الس اااير – ص  323م ىم اار الس اايد ىي اادا

حم ااد – المرج ااإ الس اااير  -ص 318م ن ااور س االطان –

القانون المدن ابردن – دراسة مقارنة

القاانون –

مصادر ا لتزام –

اللق اإلسالم – الطيعة الثانية – المات

 – 1998ص 283م ىيااد الناصاار تو ياار العطااار -المرجااإ الساااير –ص244م ىل ا نجياادم – المرجااإ الساااير – ص
288م سامير ىيااد الساايد تنااايو – المرجااإ الساااير -ص 187م رمااان يااو السااعود – مصااادر ا لتازام – دار الجامعااة
الجدياادم – 2117م – ص  276م محمااد حساان ىيااد الاارحمن –المرجااإ الساااير -ص 347م محمااد المنج ا – المرجااإ

الساير – ص 111م
25

جميإ العقاود مان رااان وواروط صاحة( )1وي ااد اذا القاول ماا ذ ا
وقيول )()2م

ىلت التقايل ىقداً يتم يإيجا
وانتقد ري()3

ليا ري ي نا  (:ويعتيار ا تلاار

اللق ا تجا م سساً ذلاق ىلات نا اياة تتغيار صالة المتعاقادان يعاد ا تلاار

ىلاات التقاياال يحيااث يصاايح الموااتري يائعااً واليااائإ موااترياً؟ واذا تاام التسااليم يااذلق يا ن التقاياال ىقااد جديااد
اما يقول نصار ذا ا تجا

إن صلة المتعاقدان

تتغير نتيجة ا تلار ىلت التقايل يل ييقت الياائإ

يائعاً والموتري موترياً حيث ن التقايل لو اان ىقداً لما تغيرة صلة ال من المتعاقدين يالنسية للعقد
ابول م يرى صحا

ذا ا تجا ي ن التقايل ىقد لمجرد ا تلار ىلت ا نحالل؟ ومن نا ل يماان

ن يطلر ىلت ال اتلار لحل ىقد وصة ىقد؟ ولذلق

يمان ن يعتيار التقايال ىقاداً مان العقاود يال

و مجرد حل ىقدم
 -2التجاه رثار  :رتااال ى فتخ ف لق رمتعاق اا ،عا ج ا ف لق غا ىما-:
ياارى نصااار ااذا ا تجااا ن التقاياال يعتياار ماازدوج الطييعااة

ااو سااأ ا حاار طر ا العقااد

المراد حل يالتقايل يينما يعتير ىقداً جديداً ا حار الغيار( )4و اذا ماا تانص ىليا الماادم ( )169مان
القااانون الماادن الللسااطين الت ا جاااو ي ااا  (:اإلقالااة ا حاار المتعاقاادين سااأ و ا حاار الغياار ىقااد
جديد)م

1

 -ىيد الارزار السان وري – المرجاإ السااير – ص  943م واين محماد الغياات – قالاة العقاد ا اللقا اإلساالم و

القانون المدن – الطيعة ابولت  –1985 -ص 76م

2

 -ىيد المنعم اليدراوي – المرجإ الساير – ص 482م

4

 -منذر اللال – المرجإ الساير– ص 323م موست سلمان يو ملاوح – المرجاإ السااير – ص  216م ماين دواس

3

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  911م

– مصااادر ا لتا ازام – المص ااادر اإلرادي ااة – العقااد واإلرادم المنل ااردم – الج اازو ابول – الو اارور –  – 2114ص 232م
ىلا نجياادم – المرجااإ الساااير – ص  288م ىيااد القااادر اللااار – يوااار ىاادنان ملااااوي – مصااادر ا لت ازام – مصااادر
الحاار الوبص ا

ا القااانون الماادن – دار الثقا ااة –  1432ا ا 2111م – ص  157ىيااد القااادر اللااار – مصااادر

ا لتزام – ماتية دار الثقا ة – ص 159م
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وق ابول ما تم الارد يا ىلات صاحا

وي بذ ىلت ذا ا تجا
وق الثان ما ُرد ىلت صحا

ا تجاا الثاان

ىلاات ذلااق ماان ن ترتييا بثاار رجعا

ا تجاا ابول ويارد ىليا

واذا ااان الماراد مان جعال التقايال ساباً ماا يترتا

قااد يتعااارض مااإ رادم واتلااار المتعاقاادين المتقااايلين قااد يقصاار

المتعاقدان ثار التقايال ىلات المساتقيل قاط و ىلات ماا لام ياتم تنلياذ مان ا لت ازمااة اإذا ااان الميارر
مان وراو تايياة التقايال ي نا ساأ ا حاار المتعاقادين او اونا يقااإ يا ثر رجعا

قااد

يااون لا ثا اًر

رجعياً ذا قصد المتعاقدان ذلق()1م
 -4التجاه ر عع  :رتااال تاو النلالل رعا

ناضو-:

ياارى نصااار ااذا ا تجااا ( )2ي ا ن التقاياال لاايس سااأ و ىقااد جديااد نمااا ااو حالااة ماان حااا ة
انحالل العقد لنقا ل ذاتيت واستقالل م
ليا ا تجاا ال ارياإ والاذي يارى يا ن التقايال ماا او

ون يد ما ذ ا

حالاة مان حاا ة انحاالل

العقااد حيااث يتميااز ااذا ا تلااار ي ن ا قااد يااتم ا تلااار ىلي ا قياال تنليااذ العقااد و ثناااو تنليااذ و ق ااً إلرادم
المتقااايلين امااا قااد يتلاار المتقااايلين ىلاات ترتيا
ىلي ااا قي اال التعاق ااد و ترتيا ا
الماا

يما يترت

ثاار رجعا للتقاياال ي ن يعااودا لاات الحالااة التا اانااا

ثا ا اًر مس ااتقيلياً وريا ااً" ي نق ااض العق ااد و حلا ا يالنس ااية للمس ااتقيل دون

ىلي من منإ لترتي

آثار يالنسية للماا دون المستقيلم

نتيجااة لمااا سااير إننااا ناارى ن القااانون الماادن الللسااطين لاام يااان مو ق ااً ا تحديااد الطييعااة
القانونياة للتقاياال ا المااادم ( )169منا

1
2

 -ىالو السيد محمود ال از

حيااث يعاد التقاياال وسايلة متميازم ومساتقلة ماان وساائل انحااالل

– مرجإ ساير – ص 911م

 -حسام الدين اامل اب وان – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام – الجزو ابول – الطيعاة الثانياة – 1995

– ص 374م جااالل ىل ا العاادوي – صااول ا لت ازماااة – مصااادر ا لت ازام – منو ا م المعااارة –  – 1997ص 278م
ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير –ص911م
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العقااد اال ااو سااأ اتلاااق و ىقااد جديااد ويالتااال نقتاارح حااذة المااادم ( )169ماان القااانون الماادن
الللسطين لتعارا مإ الطييعة القانونية للتقايلم
ويجادر التنويا ن ري ا اللقا قاد وقااإ ا بلااط اييار يمااا يتعلار يطييعااة التقايال قااد ذ ا
يدايااة لاات اىتيااار التقاياال ىقااداً جديااداً منتج ااً ثثااار جدياادم ماان يااوم ي ارم ا
المتعاقدين وىقداً جديداً يالنسية للغير و

ثاام اىتياار سااباً يمااا يااين

ذا بلط يما يتعلر يطييعة التقايل حيث يناقض ذا اللق

ري ابول يما ي ثر ىلت تحديد لطييعة التقايال( )1ىلات الاريم مان ن التقايال يعاد وسايلة متميازم مان
وسائل انحالل العقد يتميز يآثار ووروط ىن ي وسيلة من وسائل ا نحاللم

ر عع

رمعل

نطاق رتااال
تميا

تاتا -:
التقايل اوسيلة متميزم من وسائل انحالل العقد يتحدد نطار تطييق ىلت العقود الصحيحة

الملزمة للجانيين وقد اان ناق مواإ اتلار ومواإ بالة يين اللق
سواو يين ق او المذا
التقايل

ابريعة و يين ق او القانون الواع

االً من اللق اإلسالم واللق الواع م

لذلق سنقسم ذا الميحث لت مطليين ىلت النحو التال -:
المطل

ابول :نطار التقايل

اللق اإلسالم م

المطل

الثان  :نطار التقايل

اللق الواع م

 -1ىل نجيدم -المرجإ الساير -ص288م
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و

تحديد نطار ذا التقايل
ذا الميحث سنتناول نطار

ل

رمطوب
نطاق رتااال ف
يحام نطار التقايل

رفاو إلتالم

اللق اإلسالم ىادم ااوايط مواتراة يجا

تاوا ر الصالة العقدياة ا

ٍ
ومستوة لوروط انعقاد و ن يااون اذا
التصرة المراد حل يالتقايل و ن ياون ذا التصرة صحيح
العقد ملزماً لجانيي م وسنتولت ييان ذا النطار ىلت النحو التال :
أ الً :النلالل عارتااال ال اك ا إال ف
يلتاارض ااذا الاااايط وجااو

رتص فاع رعا ا :
ن ياارد وصااة العقااد ىلاات التصاارة الم ا ارد حل ا يالتقاياال وي اراد

يالعقاد التصارة الااذي يقاوم ىلاات يجاا

وقياول وينااتج ثا اًر معينااً ا المحال المعقااود ىليا

ابباارى التا قااد تقااإ يااإرادم منلااردم اااالطالر واإلياراو

التصاار اة

يت اوا ر ي ااا معناات العقااد( )1ويااذلق يباارج ماان

نطاار ا نحااالل يالتقاياال التصاار اة القانونيااة التا تقااإ يااإرادم منلااردم و ياااا التصاار اة التا لاام يقصااد
طر ا ا نوااو ىقاد ااتلاار المجاامالة تبارج مان نطاار التقايال طالماا اذ التصار اة

تلياد صااحي ا

ولم تتج نية طر ي ا لت حداث ثر قانون ()2م

ثانااً :النلالل عارتااال ال اك ا إال ف

رصلال :

رعا

يمااان تعريااة العقااد الصااحيح ي نا " :مااا اااان موااروىا ي صاال ووصاال ولاام يطاار ىليا بلاال ا
راان و

وصة لحر ي "()3م
وقد اتج اللق اإلسالم

لت وجو وقوع التقايل ىلت العقود الصحيحة قط حيث اىتير نا

يالا ا وص ااة العق ااد ىل اات التص اارة الما اراد حلا ا يالتقاي اال وانما اا
1
2
3

ي ااد ن يا ااون العق ااد نوا ا ص ااحيحاً

 ومس الدين الويأ محمد ىر ة الدسوق – المرجإ الساير – ص 5وما يعد ام -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير– ص  935م

 -ىلا حياادر -درر الحاااام واارح مجلااة ابحاااام – تعريا

 2111م  -ص 117م
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ما الحسااين  -الجاازو ابول -دار الثقا ااة 1431 -ه

مستو ياً لوروط انعقاد وذلق ىلت الوج المعتير وارىاً ماا العقاود ييار الصاحيحة ساواو ااناة ياطلاة
و اساادم ااال يمااان تطيياار حاااام اإلنحااالل يالتقاياال ىلي ااا العقااد الياطاال
وجوداً معتي ار ا نظار الواارع( )1ماا العقاد اللاساد او ن ااتسا
يتصة يالصحة ومن ثم

ن

ثارثاً :رتااال ال اك ا إال ف

رعا

ياون

وجاوداً وانعقااداً ىناد القاائلين يا

يقيل تطيير حاام ا نحالل يالتقايل ىلي ()2م
رمو م روجانعاا-:

حتت ياتمال تحدياد نطاار ا نحاالل يالتقايال يجا
ياون ىقداً صحيحاً ملزماً لطر ي

حااام لا بنا لاام ياتسا

التقايل

ياون

ن يااون العقاد الاذي يقاإ ياتلاار طر يا ن
العقد الصحيح الالزم البال من البيار ال

3
العقود الجائزم( )م إذا اان العقد جائ اًز يطييعت لاال طر ي االعارياة والواالاة اال يااون قاايالً

لتطيياار حاااام ا نحااالل يالتقاياال بن ااالً ماان طر يا يسااتطيإ التحلاال منا يإرادتا المنلااردم دون حاجااة
للحصول ىلت موا قة وراا الطرة اثبر()4م
يااً العقود الجائزم لبيار

ىقود زمة يحس

ابصل

ن اقتران ا يبيار من البيااراة

بحد المتعاقدين و الي ما برج ا مان دائارم العقاود الجاائزم و يطيار ىلي اا حااام ا نحاالل يالتقايال
ويحر للمتعاقد الذي ل البيار

التحلل من ا دون راا المتعاقد اثبر()5م

يقياال تطيي اار حاااام ا نح ااالل يالتقاياال ىل اات العق ااود الملزمااة لجانا ا

واحااد ا ااالر ن والالال ااة

وال يااة( )6حيااث يلتاارض ا التقاياال ن يقااإ يااإرادم المتقااايلين الموااتراة و يتوقااة التقاياال ا العقااود
1

 -ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير – ص 315م

2

 -ىااالو الاادين يا يااار ياان مسااعود الااسااان الحنل ا  -المرجااإ الساااير – ص 311م ىااالو الساايد محمااود ال از ا –

3

 -ىالو الدين ي يار ين مساعود الااساان الحنلا  -المرجاإ السااير – ص 316م واين محماد الغياات – المرجاإ

المرجإ الساير – ص936م

الساير – ص  56م

4
5
6

 -وين محمد الغيات – المرجإ الساير– ص 54م

 ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير – ص 272 271م -ىالو السيد محمود ال از

 مرجإ ساير – ص 941م31

واحد ىلت رادم حد العاقدين دون اثبر و و من اان العقد جائ اًز من ج ت

الملزمة لجان

من اان

العقد ملزماً ل م
ام ااا يب اارج م اان نط ااار التقاي اال ىل اات ال ااريم م اان نا ا ىق ااد م اان العق ااود الالزم ااة ىق ااد ال اازواج
والطاالر اال يقاإ التقايال ا مثال اذ العقاود( )1حيااث يقاول ايان نجايم ا

اذا الوا ن" :الناااح يقياال

يعد ال تصح اقالت "()2م

التمام

رمطوب رثان
نطاق رتااال ف
يتطلا

رفاو ر ضع

تحديااد نطااار التقاياال ا اللقا الواااع ييااان نوىيااة التصاار اة والعقااود التا يمااان ن

تنحل يالتقايل وذلق ااثت :
أ ال :اتل

نطاق رتااال عارتص فاع رعا ا :

يتلر اللق اإلسالم مإ اللق الواع

اقتصار تحديد نطار ا نحالل يالتقايل ىلت مجال

العقااود دون يير ااا ماان وج ا التصاار اة ابباارى العقااد ااو المجااال الوحيااد لتطيي ار حاااام ا نحااالل
يالتقايل ىلي

ويناو ىلت ذلق إن ي ىالقة ياين طار ين و ي تصارة

يمااان تطيياار حاااام التقاياال ىلي ااا التقاياال

يقااإ

يصادر ىليا وصاة العقاد

ىلاات ا تلاقياااة الت ا يصاادر ىلي ااا صاالة

الرايطااة العقديااة ويااذلق ااإن ي تصاارة ياااون يااإرادم منلااردم يباارج ماان نطااار التقاياال االوىااد يجااائزم

1

 -محمد آمين اين ىايدين -المرجإ الساير – ص336م مصطلت حمد الزرقا – المدبل اللق

الترتي ا

والتيوي ا

والزياااداة – الج ازو ابول – الطيعااة ابولاات – دار القلاام  1418 -ا ا 1998-م ص 562م وااين

محمد الغيات – المرجإ الساير – ص 54م

2

العام – يتطوير ا

 -موار لي لدى ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص943م
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تمثال ىقاد وياذلق

والوصية والوقة اذ النوىياة مان التصار اة

يعاد رجاوع الواىاد ىان وىاد ا

الوىد يجائزم و رجوع الموص ىن الوصية و رجوع الواقة ىن الوقة تقايالً()1م
اما ن يبرج من نطار ا نحالل يالتقايل ما يسمت يمعاامالة المجاامالة ا
مطلقاً ال يمان مساولة ي من طر ي ا ذ

تتوا ر ي ا صلة ل ازم

تمثال ىقاداً

بارجة من طاار العقاد ومان

ثم تبرج من نطار ا نحالل يالتقايل()2م
ويوجد معامالة تعتيار ىقاوداً امعاامالة ابحاوال الوبصاية اعقاد الازواج والبلاإ وماإ ذلاق
تقيل تطيير حاام ا نحالل يالتقايل ىلي ا وذلق لاون ا بارجة من دائرم المعامالة المالية

تنحل

يوسااائل باارى و اار حاااام الو اريعة اإلسااالمية( )3ويباارج ماان نطااار ا نحااالل يالتقاياال يص الة ىامااة
ا تلاقي اااة والمعا ااداة الدولي ااة ا ا واقع ااة ا ا دائا ارم الق ااانون الع ااام ااال يص اادر ىلي ااا وص ااة العق ااد
المدن ()4م
ونرى ن التقايل

يمان ن يقإ

ىلت التصر اة القانونية الت تعد يمثاياة ىقاد حياث يقاإ

التقاياال يناااو ىلاات اإلرادم الموااتراة للمتقااايلين ويدا ااة يج ا
رادم موتراة يين وبصين و ذا

يمان تصور

ن ياااون نطااار ااذا اإلتلااار ىلاات التقاياال

العقد امصدر من مصاادر ا لتازام وي ااد ماا

اتج نااا لي ا مااا ورد ا نااص المااادم ( )1/167ماان القااانون الماادن الللسااطين الت ا نصااة ىلاات ن ا :
"للمتعاقدين ن يتقايال العقد يراا ما يعد انعقاد "م حيث استبدم للظ "العقد" و ذا يدلل ىلت ن التقايل
يمااان ن يقااإ
1
2
3

ىلاات العقاادم ونعااارض مااا ذ ا

 ىالو السيد محمود ال از -ىالو السيد محمود ال از

لي ا ري( )5ماان ن ااذ المااادم ماان قيياال التزيااد

– المرجإ الساير – ص928م
– مرجإ ساير – ص  928م

 -مص ااطلت حم ااد الزرق ااا – المرج ااإ الس اااير – ص594م حم ااد محم ااد ىلا ا داود – المرج ااإ الس اااير – ص 698م

ي ار يم نيس يحيت – المرجإ الساير – ص 66م

4
5

 ىالو السيد محمود ال از -صاح

– المرجإ الساير – ص  929م

ذا الري موست سلمان يو ملوح -المر جإ الساير -ص  259وما يعد ام
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حياث اىتيار ااذا الاري ن اذا الاانص يادلل ىلات ن التقاياال يجا
و و ملترض

ن يسايق ىقااد ياين المتقاايلين و ااذا

اتلار التقايل ولاننا نرى ن ذ المادم حاددة ن نطاار التقايال يجا

ىقد ساير اما يينة ن ساس التقايل رادم المتقايلين الموتراة
مادم بري من نصوص القانون المدن الللسطين
ثانااً :النلالل عارتااال ال اك ا إال ف

رعا

ومن نا

ن يقاإ ىلات

حالل العقد و ذا ما لام تيينا ي
تعد ذ المادم من قييل التزيدم

رصلال -:

يال لتطيير ا نحالل يالتقايل ن يقإ ىلت تصارة قاانون يوصاة يالعقاد وانماا ياد مان
ن ياااون ااذا العقااد قااد نو ا صااحيحاً مسااتو ياً راااان انعقاااد

ااإذا انعقااد العقااد واااان ياااطالً ااال ياااون

صااالحاً لتطيياار حاااام التقاياال ىلي ا قااد يملااق حااد المتعاقاادين دون ن يتلاار مااإ المتعاقااد اثباار حاار
المطالية ييطالن ذا العقد حيث ن ا نحاالل يالتقايال
انعقاداً صحيحاً ثم طر يعد ذلق سي

تطيار حااما

ىلات العقاود التا انعقادة

يزيل وجود ذا العقد ويمحو آثار ()1م

وتجدر اإلوارم ن اليطالن الذي يبرج من نطار التقايل و اليطالن المطلر ما العقد القايال
لإليطااال ااو ا حااام العقااد الصااحيح مااا لاام يتقاارر يطال ا

واذا تقاارر يطال ا صاايح ا حااام العقااد

الياطاال يطالن ااً مطلق ااً ويناااو ىلي ا ااإن العقااود القايلااة لإليطااال ت بااذ حااام العقااد الصااحيح ماان حيااث
قايليت ا لالنحالل يالتقايل ما لم يتقرر يطال ا()2م
ثارثاً :النلالل عارتااال ال اك ا إال ف

رعا

رمو م روجانعاا-:

يال لتحدياد نطاار ا نحاالل يالتقايال ن تااون الرايطاة يصادر ىلي اا وصاة العقاد يجا
ن تاااون ااذ الرايطااة العقديااة الصااحيحة ملزمااة للجااانيين يحيااث

1

 -سااليمان ماارقس – المرجااإ الساااير – ص 629م ىيااد الماانعم الياادراوي – المرجااإ الساااير – ص 481م ىااالو الساايد

محمود ال از
2

يجااوز بحااد الطاار ين حل ااا يإرادتا

– المرجإ الساير – ص 929م ي ار يم نيس يحيت – المرجإ الساير – ص 67م

 سليمان مرقس – المرجإ الساير – ص 629م ىالو السيد محمود ال از33

– المرجإ الساير – ص  931م

المنلااردم ياال يحتاااج تلااار و راااا الطاارة اثباار لا ىقااد الييااإ لااو اسااتطاع اليااائإ و الموااتري يعااد
انعقاد العقد التحلل من يإرادت المنلردم ل ذلق دار لميد العقد وريعة المتعاقدين()1م
يو ااترط لالنح ااالل يالتقاي اال ن يا ااون ن اااق اتل ااار ورا ااا ي ااين طر ا ا العق ااد ىل اات ا نح ااالل
يالتقايال ااإرادم حااد المتعاقاادين دون رادم المتعاقااد اثباار
رادم المتعاقدين معاً

ياون

التقايل

تالا

نحااالل العقااد يالتقاياال ياال يااد ماان

العقود الملزمة للجانيين بن ا وحد ا التا

يجاوز بي

من طر ي ا التحلل من ا يدون اتلار وراا الطرة اثبر()2م
الاايعض( )3لاات القااول ي ا ن ا نحااالل يالتقاياال يمااان ن ياارد ىلاات العقااد الملاازم لجان ا

ويااذ

واحد اعقد ال ية قاد قيال (ويقار مان اإلقالاة الرجاوع ا ال ياة ممم اذ قالاة مان ال ياة)( )4قاد بلاط
ذا القول يين الرجوع

ىقد ال ية ويين ا نحالل يالتقايل الرجوع و وسيلة نحالل ىقد ال ية

ويتم و ر حاام باصة يين ا القانون المدن الللسطين ()5م
ويناااو ىلاات ذلااق

يتصااور ي ااا تطيياار حاااام ا نحااالل يالتقاياال ىلاات العقااود الملزمااة لجان ا

واحد حيث ن ىند التحلل من ا

يحتاج الملزم ي ا ا تلار مإ الطرة اثبر إلزالة العقدم

يناو ىلت ما سير يمان تحديد نطار التقايل حيث يمان تطيير حاام ىلت ال ىقاد صاحيح
ملزم لطر ي

حيث يحر لطر ا العقد ا تلار ىلت انحاالل العقاد يالتقايال وقاد يترتا

ىلات التقايال ازلاة

اثثااار التا رتي اا العقااد ىلاات ااال ماان طر يا وىااودم ااالً من مااا لاات الحالااة الت ا اانااا ىلي ااا قياال ي ارام
1

 -وااين محمااد الغيااات – المرجااإ الساااير – ص53م مصااطلت حمااد الزرقااا – المرجااإ الساااير – ص593م ىااالو

السيد محمود ال از

2
3

– المرجإ الساير – ص 931م ي ار يم نيس يحيت – المرجإ الساير – ص  67م

 حسام الدين اامل اب وان – المرجإ الساير – ص 376م حمدي ىيد الرحمن – مرجإ ساير – ص  588م -ىياد الارزار السان وري – مصاادر الحار – ا اللقا ا ساالم  -د ارساة مقارناة ياللقا الغريا  -المجلاد الثااان  -دار

اللار -ص246م منذر اللال – المرجإ الساير – ص 324م

4
5

 ىيد الرزار السن وري – مصادر الحر – مرجإ ساير – ص  246م -تاام تنظاايم حاااام الرجااوع ىاان ال يااة ا القااانون الماادن الللسااطين

)541 539م
34

ا نصااوص الم اواد ( 538 537 536

العق ااد و ى اادم ترتيا ا

ث اار رجعا ا وا اتل اااو ي ااابثر الل ااوري ال ااذي تقتص اار آث ااار ىل اات المس ااتقيل دون

الماا وذلق و قاً تلار المتقايلينم و ذا ما ادت المادم ( )168من القانون المدن الللساطين التا
جاو ي ا ن " :يوترط لصحة اإلقالة مااان ىاودم المتعاقادين لات الحالاة التا ااناا ىلي اا قيال التعاقاد"م
حيث يتاح من النص ن يوترط لصحة اإلقالة ن تتوا ر ماانية ىاودم المتعاقادين لات ماا ااناا ىليا
قيل التعاقد وذلق حتت يمان ترتي

ابثر الرجع للتقايل و قاً لما يتلر ىلي طراة العقدم

35

رفصل رثان
ش ط رتااال
تميا

تاتا -:
يوترط

العقد من راان ىامة تتمثل

اتلار التقايل ما يوترط

و ن يرد ذا التقايل ىلت محل قائم وموجود ويصلح إليقاع التقايل ىلي
اللق الواع

ران السي

اوتراط ران ثالث يتمثل

تراا طر التقايل

وابتلة اللق اإلسالم ىن

حيث اوترط اللق الواع دون

اإلسالم م
اوترط اللق اإلسالم يجان

ذين الرانين – ران التراا والمحل – ورطاً آبر يتمثل

اوتراط ن يقإ التقايل يمثل الثمن ابول يبالة ما ذ
يجان

ابراان العامة للعقد ورطاً آبر يتمثل
وسنتناول

التقايل

اللق الواع

ذا اللصل وروط التقايل

لي القانون المدن الللسطين الذي اوترط

ماان ىودم المتقايلين لت ما اانا ىلي قيل التعاقدم
اللق اإلسالم

ميحث ول ثم نيين وروط

ميحث ٍ
ثانم

ومن نا سنقوم يتقسيم ذا اللصل لت ميحثين ىلت النحو التال :
الميحث ابول :وروط التقايل

اللق اإلسالم م

الميحث الثان  :وروط التقايل

اللق الواع م

36

رمعل
ش ط رتااال ف
تميا

ل
رفاو إلتالم

تاتا -:
اوترط اللق اإلسالم ىدم وروط لصحة التقايل و

ارورم توا ر ابراان العامة الالزمة

للعقد و ذ ابراان و قاً لللق اإلسالم وجو توا ر راا الطر ين وان يقإ ذا التقايل ىلت محل
مطل

موجود وقائمم وسنتولت ييان ذين الرانين

ول و

التقايل يمثل الثمن ابول الذي اوترط اللق اإلسالم يجان

المطل

الثان سنتناول ورط ن يقإ

التراا والمحلم

ومن نا سيتم تقسيم ذا الميحث ىلت النحو التال -:
المطل

ابول :ابراان العامة للعقدم

المطل

الثان  :وقوع التقايل يمثل الثمن ابولم

رمطوب

ل

كاا رعام روعا
اوترط اللق اإلسالم توا ر تراا
محل موجود و ذا ما سنورح

طراة العقد ىلت يقاع التقايل و ن يقإ التقايل ىلت

النقاط التالية:

أ الً :رت ض -:
يعااد ت ارا ا طر ا العقااد حااد اام وااروط ا نحااالل يالتقاياال ااال تقاياال يادون را اا الطاار ين
و ذا ما جمإ ىلي اللق او ىلت ابتالة مذا ي م حيث اىتير اليعض و ورط التقايل الوحيد يقول
(وورط صحة اإلقالة راا المتقايلين)()1م
1

 -اإلمااام يا ا حنيلااة النعمااان -المرجااإ الساااير -ص 157م ىااالو ال اادين ي ا يااار ياان مسااعود الااسااان الحنلا ا -

المرجإ الساير – ص 318م ىيد اللطية محمد ىامر – اإلقالة
37

العقود –

اللق والقانون – دار مرجان للطياىاة

وقد ياون التعيير ىن الراا يالتقايل يوسائل مبتللة قد ياون ىن طرير الللظ حيث ن ذ
الوسيلة من اثر الوسائل ويوىاً للتعيير ىن الرااا ذ يعاد الللاظ الوسايلة الطييعاة للتعييار ىان اإلرادم
واظ ار نية المتعاقدين المتقايلين ىلت ن اإليجا
ويدل اثبر ىلت المستقيل اقول حد ما قلن

والقيول يتحقر يللظاين يادل حاد ما ىلات المااا

يقول اثبر قلتق و اذا ىناد الجم اور ماا ىناد محماد

من الحنلية يوترط نعقاد التقايل ن يعير ىن يللظين ىن الماا ()1م
امااا قااد ياااون التعيياار ىاان الراااا يالاتايااة( )2باصااة ذا اااان حااد المتعاقاادين و الي مااا يياار
قادر ىلت النطر و اان اال ما قاد اًر ىلت النطر وابتلة مااني ما()3م
اما يصح التعيير ىن الراا ياإلوارم()4

حالة ااون حاد المتعاقادين يامااً ييار قاادر ىلات

النطاار ىلاات ن تاااون اإلوااارم مل ومااة مااا اإلوااارم يياار المل ومااة ااال تاادل ىلاات الراااا( )5ويمااان

–ص 31م و ية الزحيل – المرجإ الساير – ص717م سليم رستم ياز الليناان -وارح المجلاة -الجازو ابول و الثاان -
دار الثقا ة – ص74م

1

 -بر الدين ىثمان ين ىل الزيلع الحنل  -المرجإ الساير – ص 72م ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان

الحنل ا  -المرجااإ الساااير – ص  316احمااد ياان قاساام العنسا اليمااان الصاانعان
ورح متن ابز ار

التاااج المااذ

بحاااام المااذ

-

ق ابئمة ابط ار -الجزو الثاان  -دار الحاماة اليمانياة1414 -ه 1993-م– ص 481ىياد

الرزار السن وري – مصادر الحر – مرجإ ساير – ص249م ىل حيدر -المرجإ الساير– ص  151م وين محمد
الغيات – المرجإ الساير – ص  37وما يعد ام

2

 -احم ااد يا اان قاسا اام العنسا ا اليما ااان الصا اانعان  -المرج ااإ السا اااير – ص  477م ىل ا ا حي اادر -المرجا ااإ السا اااير –

ص152م

3

 -و ابتلة اللق او

مدى صحة التعيير ىن الراا يالتقايل اتاية

حالة قدرم المتعاقدين ىلات النطار ووجود ماا

نلس الماان قد قرر يعض ق او ا تجا ابول ن الاتاية تعير ىان الرااا ساواو ىناد القادرم ىلات النطار و ىناد

ىادم ا وقاارر ا تجااا الثااان

ن الراااا

يتحقار يالاتايااة ا حالااة القاادرم ىلاات التعييار يااالللظ ااإذا اااان المتعاقااد قاااد ار

ىلت النطر ال يصح التعيير يالاتاية ويترجح ما قرر اللق او من قول ي ن الاتاياة تعييار ىان الرااا ساواو ىناد القادرم
ىلت النطر و ىدم ام راجإ يالتلصيل :ىالو السيد محمود ال از

4
5

– المرجإ الساير – ص 989م

 حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص477م ىل حيدر -المرجإ الساير – ص 152م -و ابتلة اللق او

حالة ما ذا اان المتعاقاد قااد ار ىلات النطار قاد قارر يعاض ق ااو ا تجاا ابول ىلات صاحة

التعيير ىن الراا ياإلوارم حتت

حالة القدرم ىلت النطر ما ا تجاا الثاان
38

قاد قارر ىادم صاالحية اإلواارم للتعييار

التعيياار ىاان الراااا ىاان طرياار المعاطااام( )1حيااث ينعقااد التقاياال ياارد ااال متعاقااد يمااا ا يااد للمتعاقااد
اثبر()2م
وتجااوز المالحظااة ي نا ذا صاادر اإليجااا
ذا اإليجا
اإليجاا

اإليجا

لو ىدل القايل

ابول لاو اااان اإليجاا

ماان حااد الطاار ين ااال يجااوز ن يغياار و يعاادل ماان

ااان يمثاياة يجاا

جدياد يحتااج لات قياول ممان صادر منا

ا التقايال ىلاات محال العقاد ااماال وااان القيااول ا جاازو مان محاال

العقد ال يقإ التقايل لمباللة القيول لإليجا ()3م
واذا ص اادر يج ااا

م اان ح ااد المتعاق اادين ورج ااإ الموجا ا

ى اان يجايا ا قي اال ص اادور القي ااول م اان

المتعاقااد اثباار ااال يتحقاار الرا اا الاادال ىلاات التقاياال امااا يج ا

ياااون يااين اإليجااا

والقيااول ماادم

مواوع آبر يير التقايل ُيوعر ياإلىراض ىن ()4م

طويلة االحديث

وياارى جم ااور اللق اااو ن الرااا ىلاات التقاياال ياااون متحققااً ىنااد صاادور اإليجااا
مجلس واحد وذلق
متحداً حاماً وذلق

حالة اون المتعاقدين حاارين ياون المجلس متحداً حقيقة وقد ياون المجلاس
ييا

حاد المتعاقادين يجا

ىاان الراااا ا حالااة القاادرم ىلاات النطاار ذ

يلتج ا لي ااا

ناطقاًم راجإ يالتلصيل  :ىالو السيد محمود ال از
1

 -وابتلة اللق او حول ذلق

ن المعاطام تقاوم مقاام اإليجاا

يالية الثمن وذ

4

ا حالااة الااارورم و ااارورم ا حالااة اااون المتعاقااد

المرجإ الساير ص991م

والقياول ماا ا تجاا الثاان  :قارر صاحة الرااا يالمعاطاام ا ابواياو قليلاة الاثمن دون

ا تجا الثالث لت ىدم صحة التعاقد يالمعاطاام ومان ثام ىادم صاحة التقايال ي اا بن اا

تادل ىلات

المرجإ الساير ص991م

 -محمد ماين يان ىايادين -المرجاإ السااير– ص  332م ىلا حيادر -المرجاإ السااير – ص152م ساليم رساتم يااز

اللينان  -المرجإ الساير -ص 75م

3

ىليا ن يقيال اإليجاا

ا مجلاس ىلما يإيجاا

ثالثة اتجا ااة :ا تجاا ابول :قارر صاحة التعييار ىان الرااا يالمعاطاام حياث يارى

الراتم راجإ يالتلصيل :ىالو السيد محمود ال از

2

والقيااول ا

اإلمام ي حنيلة النعمان– المرجإ الساير -ص 2م منصور ين يوسة الي وت  -المرجإ الساير -ص  338م اإلمام ي حنيلة النعمان– المرجإ الساير – ص  3م39

ااإذا لاام يقياال الحاااار ا مجلااس اإليجااا

الموجا

و الغائا

ا مجلااس ىلما

ااال يتحقاار الراااا

ىلت التقايل()1م
ويج ا

ن يصاادر الرا اا ىلاات التقاياال مماان يملااق الت ارا ا ىلاات انحااالل العقااد يالتقاياال قااد

يصدر الراا من الوبص الذي يرم العقد الذي يرد التقايل من ()2م مان يملاق حار التعاقاد يملاق حار
التقايال( )3ويوااترط ا طر ا التقاياال مااا يوااترط ا طر ا العقااد ماان لياة زمااة لالنعقاااد و ن ياااون
المتعاقاادان ىاااقالن ااإذا قااد العقاال

يصااح الرااا ولااذلق إنا

يصااح راااا المجنااون الااذي يصاادر

ىن التقايل حال جنون ()4م
ما

حالة المتقايل الساران وياىتيار ن السار من العوارض الت تعدم اب لية يرى ق او

المالايااة واياان تيميااة واياان القاايم ماان الحنايلااة ن السااار ييطاال تصاارة الساااران وتعتياار التصاار اة التا
ييرم ا و و

حالاة الساار ياطلاة وذلاق لعادم ساالمة القصاد واإلرادم ويساتوي ن يااون الساار ميااح

ي يياار متعااد م محظااور ي متعااد( )5يينمااا يلاارر جم ااور اللق اااو يااين نااوىين ماان السااار ماان حيااث
مدى صحة تصر اة الساران و و
وو

1

حالة ما ذا اان الساار ميااح ي ييار متع ٍاد امان وار البمار

يعرة يحقيقت ا و اانة للتداوي ياون راا ييار صاحيح يحياث

يترتا

ا ذماة السااران

 -اإلمام ي حنيلة النعمان– المرجإ الساير – ص3م حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير –

ص 483م ىالو الدين ي يار ين مسعود الااساان الحنلا  -المرجاإ السااير – ص 318م محماد ماين يان ىايادين-
المرجإ الساير– ص333م ىيد الرزار السان وري – مصاادر الحار – مرجاإ سااير – ص 249م واين محماد الغياات
– المرجإ الساير -ص 41م ىيد اللطية محمد ىامر -مرجإ ساير – ص  31م

2

 -حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص  478م

4

 -ىالو الدين ي يار ين مساعود الااساان الحنلا  -المرجاإ السااير – ص 135م وامس الادين الوايأ محماد ىر اة

3

 -ىل حيدر -المرجإ الساير – ص  154م

الدسوق – المرجإ الساير – ص 5

5

 -ياد محمد جاد الحر -المعالجة التوريعية بسيا

انعدام التميياز ا مجلاة ابحااام العدلياة ومادى الايت اا -د ارساة

تحليلية مقارنة مإ موروع القانون المدن الللسطين  -مجلة جامعة ابز ر يغازم سلسالة العلاوم اإلنساانية سانة --2111
المجلد  -12العدد -2ص 15م
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ي التزام ناوب ىن تصرة يرم و او ا حالاة الساار ونتيجاة لاذلق

يعتاد يعقاد و يتقايلا ( )1ماا

ذا اااان المتقاياال ا حالااة سااار محظااور ي متعاادي ي ن ا سااار ىاان ىما ٍاد وقصا ٍاد ياارى جم ااور
اللق اااو ص ااحة تص اار اة الس اااران زجا ا اًر لا ا وىقايا ااً ىل اات قياما ا يإرادتا ا يتعطي اال ىقلا ا

وىليا ا تعتي اار

تصاار ات وىقااود صااحيحة ويين ا اللق اااو ااذا الحااام ىلاات ساااس ن السااار محاارم وم ان يسااار يعااد
مرتايااً لجريمااة

يجااوز ن يسااتليد من ااا وىليا ااإن السااار المحظااور -المتعاادي-

يلقااد اب ليااة ياال

ييق الساران ملزماً ي حاام الورع ويما يرم من تصر اة ()2م
اما يج

ن ياون المتعاقد رويداً ي يحسن التصرة ويمياز ياين ماا ينلاإ وماا ياار( )3اماا

يوترط ن يصدر راا المتعاقدين يدون اغط و ا ار

1

 -واامس الاادين محمااد ياان البطيا

اإلا ار يعدم الراا وا بتيار()4م

الو اريين  -مغناات المحتاااج لاات معر ااة معااان

للاااظ المن اااج– ىلاات مااتن من اااج

الطاليين بي زاريا يحيت ين ورة النووي الوا ع  -اىتنت يا محماد بليال ىيتاان  -الجازو الثاان – الطيعاة ابولات–
دار المعر ااة – 1418ه 1997-م-ص291م حاوااية الدسااوق ىلاات الواارح الايياار – ج  – 3ص 5م ياااد محمااد جاااد

الحر -المعالجة التوريعية بسيا

2

 -ومس الدين محمد ين البطي

بسيا

3

انعدام التمييز

انعدام التمييز

مجلة ابحاام العدلية ومدى الايت ا -مرجإ ساير –ص16م

الوريين  -المرجإ الساير– ص 291م ياد محمد جاد الحر -المعالجة التوريعية

مجلة ابحاام العدلية ومدى الايت ا -مرجإ ساير –ص16وما يعد ام

 -اارر اللق اااو حااول تصاار اة الساالي مااا قياال الحجاار ىليا ومااا يعااد

لا حالااة راااا وتصاارة الساالي قياال الحجاار

ىلي قد ذ

يعض اللق او لت القول ي ن يقإ راا وتصرة السالي قيال الحجار صاحيحاً وجاائ اًزم وامس الادين الوايأ

 -وقااد ذ ا

الاايعض اثباار ماان اللق اااو لاات القااول ي ا ن تصاارة الساالي قياال الحجاار ىلي ا ياااون يياار صااحيح بن ىلااة

محمد ىر ة الدسوق  -المرجإ الساير– ص 297م

المنااإ ىنااد الساال و ا موجااودمم ي ا ىياادا محمااد البرو ا  -ىلاات مبتصاار اإلمااام ي ا الاااياو ساايدي بلياال -واارح
البرو ىلت مبتصر بليل -الجزو البامس -الطيعة الثانية -المطيعة الايرى ابميرية1317 -ه – ص 295م =

=  -ما
الاول

حالة راا وتصرة السلي يعاد الحجار ىليا قاد ذ ا

و لام يا ذن وقاد ذ ا

الايعض مان اللق ااو لات ىادم صاحت ساواو ذن لا

الاايعض لات ن راااا وتصارة السالي يعااد الحجار ىليا يااون صاحيحا ولااان ياإذن الااول م

ومس الدين الويأ محمد ىر ة الدساوق  -المرجاإ السااير– ص297م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ السااير –
ص 996

4

 -محمااد يااو ز ارم – الملايااة ونظريااة العقااد ا الواريعة اإلسااالمية -ر ااإ ىيااد الاارحمن النجاادي -دار اللااار العريا –

ص 455م ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص996م
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ويجاوز التوايال ا التقايال ويواترط لصااحة التقايال يالواالااة وجاود ىقاد واالااة تتاامن التواياال
مياورم تقايل العقد يقول حاد اللق ااو ( ياد مان توايال ا اإلقالاة ذ

يالا التوايال يالعقاد)()1

و يملق الوايل يالييإ يعد قيض الثمن والوايل يالوراو قيل القيض و يعد والوايل
يعد قيض المسلم ي تقايل العقود يموج

نوائ ا()3م

التوايل

وقد ابتلة اللق او يإجازم التقايل يموج

ىقاد السالم()2

توايل العقود

نوائ ا دون ن ياون توايل باص

للتقايل وذلق يالنسية للوايال ياالييإ قيال قايض الاثمن والوايال يالسالم قيال قايض المسالم يا
يملق الوايل ا الصاور الساايقة تقايال العقاد يموجا

يعض اللق او لت ن

يااد ماان وجااود تواياال باااص لتقاياال العقااد()4موذ ا
العقااد يموج ا

التواياال ا

التوايال ا

قاد ذ ا
نواائ

يال

الايعض اثباار ماان اللق اااو لاات نا يجااوز تقاياال

نوااائ ااال يحتاااج تقاياال العقااد لاات تواياال جديااد حيااث ن ا ياتل ا يوجااود

نواو العقد ىلت التقايل من ()5م

التوايل
وي اذ

ري لاات ن تقاياال اللاااول يعااد تصاار اً ياااطالً و تلحق ا اإلجااازم س اواو اااان تصاار

ىيااارم ىاان نواااو ىقااد و ا التقاياال من ا ( )6وياارى ري ن تصاارة اللاااول صااحيحاً موقو ااً ىلاات
جازم من ل الحر

جازت ا من المتعاقدين ما من رى من اللق ن التقايل ر إ للعقد اىتير تقايال

اللاول ياطالً()7م
1
2

 حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص  478م -ىقااد الساالم  :ااو ىقااد ىلاات موصااوة ا الذمااة يياادل معجاال مااإ وااروط ويساامت ساالما لتقاادم تسااليم رس المااال ا

المجلااس ويساامت ساالما لت ا بر قاايض المساالم ي ا ىاان المجلااس و ااو ينعقااد يللااظ الساالم والساالة ا سااللتق وي للاااظ الييااإ

العامة

3

الباصة م حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير -ص511

 -محمد مين ين ىايدين -ج– 7المرجإ الساير –ص  335 336م ىيد اللطياة محماد ىاامر – المرجاإ السااير –

ص  86م

4

 -حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص478م

 -5اإلمام ي حنيلة النعمان– المرجإ الساير – ص159م محمد مين ين ىايدين -المرجإ الساير – ص336م
 - 6حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص481م
 - 7ذا الري موار لدى :ىالو السيد محمود ال از – المرجإ الساير – ص 999م
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و رجح ما ذ
من ل الحر

لي الري الثان والذي يرى ن تصرة اللاول صحيحاً موقو اً ىلت جاازم

جازت ا من المتعاقدينم

ثانااً :رملل-:
يج

ن ياون محل العقد المراد حل يالتقايل قائماً وموجوداً ويصلح بن ينتج التقايل ثر يماا

يين المتعاقدين( )1حيث يترت

ىلت التقايل رد ابمار لات ماا ااان ىليا اإذا وجاد ماانإ يمناإ ذلاق اال

يقإ ا نحالل يالتقايل اما لو عل المتعاقد يمحل العقد عالً دى لت تيادل وتغيار ا اسام الميياإ اماا
لو اوترى رجالً من آبر قمحااً وقاام يطحنا

صايح اسام القماح طحينااً التقايال ا ابناواع مان اليياوع

الت تيدلة سما ا يير صحيح و يقإ()2م
وقااد يحاادث لمحاال العقااد زيااادم قااد تاااون منلصاالة وقااد تاااون متصاالة وقااد ابتلااة اللق اااو يوا ن
ااذ الزيااادم حااول مااا ذا اانااة تمنااإ طر ا العقااد ماان التقاياال واتج اوا ا ذلااق لاات اتجا اااة مبتللااة
ااثت :
 -0التجاه

ل :قرر اإلمامين يو حنيلة وز ر ي ن الزياادم المنلصالة يعاد القايض يااون التقايال ي اا

يااطالً ماا ذا اانااة الزياادم المنلصاالة قيال القاايض إن اا

تمناإ التقاياال ماا الزيااادم المتصالة

تمنااإ

التقايال ساواو حاادث قيال القاايض م يعاد بن التقاياال ىناد ما ر ااإ و ساأ للعقااد اال يااد ن يااون محاال
العقد محتمالً لللسأ إذا برج ىن احتمالية اللسأ برج من احتمالية التقايل()3م يينما ذ

يو يوساة

 - 1ىيااد اللتاااح ىيااد الياااق – نظريااة العقااد واإلرادم المنلااردم – د ارسااة معمقااة ومقارنااة ياللقا اإلسااالم –  -1984ص
664م ىمر السيد حمد ىيادا – المرجاإ السااير – ص  319م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ السااير – ص
 999م
 - 2ىل حيدر -المرجإ الساير  -ص  154م
 - 3ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير – ص319م ىيد الرحمن ين محماد يان ساليمان
الالييول  -مجمإ ابن ر ا وارح ملتقات ابيحار-لإلماام يا ار يم يان محماد يان يا ار يم الحليا -و معا الادر المنتقا ا
ورح الملتقت للويأ محمد ين ىل ين محمد الحصن – برج آيات و حاديث بليال ىماران المنصاور – الجازو الثالاث –
الطيعة ابولت – دار الاتا العلمياة 1429 -ه – 1998م – ص113م و ياة الزحيلا – المرجاإ السااير – ص717
م
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ومحمد من الحنلية لت ن الزيادم سواو اانة متصلة م منلصالة وساواو حصالة قيال القايض م يعاد
إن ا

تمنإ من التقايل حيث ن الزيادم

 -3التجاه رثان  :ذ

تمنإ الييإ ال تمنإ اذلق من التقايل()1م

المالاية لت القول ي ن الزيادم الت تحدث لمحل العقد يلرر ي ا يين الادوا

والرقير إذا اانة الزياادم ا داياة إن اا تمناإ التقايال ساواو ااناة زياادم متصالة م منلصالة ىناد ااون
الدايااة ثمنااً للطعااام حيااث ن التقاياال ا الطعااام قياال قياا
الحالااة لاات اااون التقاياال ييع ااً جديااداً

ااو حاال للعقااد قااد تا دي الزيااادم ا تلااق

ح االً للعقااد ابول مااا ذا اانااة الزيااادم ىلاات رقياار ااإذا اانااة

متصلة ال يمنإ التقايال واذا ااناة منلصالة تمنع اا حياث ن الادوا

تواترى للحم اا ماا الرقيار ليساوا

اذلق()2م
 -2التجةةاه رثارة  :ذ ا

الوااا عية والحنايلااة لاات القااول يا ن الزيااادم التا تقااإ ىلاات محاال العقااد الماراد

حل يالتقايل سواو اانة زيادم متصلة م منلصلة
الزيادم ولان ذا اانة الزيادم متصلة

تمنإ مان صاحة التقايال يال يجاوز التقايال ماإ اذ

مان حار الياائإ ماا ذا ااناة زياادم منلصالة ا مان حار

الموتري()3م
وقد يطر ىلت محل العقد الااً قد ياون الق جزئ

و الق ال

ما ذا يجوز تقايل محل العقد الذي وقإ ىلي ال الق سواو اان جزئ

1
2

م ال وذلق ااثت :

 ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل  -المرجإ الساير – ص  319م -واامس الاادين الواايأ محمااد ىر ااة الدسااوق  -المرجااإ الساااير -ص 155م ىااالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ

الساير – ص  1112م

3

وقد ابتلة اللق او حول

 -سليمان الجمل – المرجإ الساير – ص 157م حمد يان قاسام العنسا اليماان الصانعان  -المرجاإ السااير – ص

 483م
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 -0التجاه

ل :يرى ذا ا تجا لت ن التقايل

يقإ

حالة ال الق الالا لمحال العقاد ماا ذا

الجزو الذي لم ي لق( )1ما الق الثمن ال يمنإ التقايل

اان ال الق جزئياً يعتير التقايل صحيحاً

بن الثمن ليس يمحل للعقد ال يوترط قيام ()2م
 -3التجاه رثان  :يرى نصار ذا ا تجا ن الق محل العقد
ذا لق محل العقد إن الموتري يرد لت اليائإ المثل

يمنإ من صحة التقايل حيث ن

المثلياة والقيمة

القيمياة()3م

رمطوب رثان
ق ع رتااال عمثل رثما

ل

ويقصد ي ذا الورط ن يقإ التقايل من ناحية الثمن ينلس القيمة الت وردة
جراو التقايل ىلي دون زيادم و نقصان حتت وان طر ىلت قيمة المعقود ىلي

العقد المراد

العقد ي ابتالة

القيمة سواو يالزيادم و النقصانم
وابتلااة ق اااو اللق ا اإلسااالم

ا اوااتراط وقااوع التقاياال يمثاال الااثمن ابول ىلاات ريااين و مااا

االتال :

1

 -بر الدين ىثمان ين ىلا الزيلعا الحنلا  -المرجاإ السااير – ص 72وماا يعاد ام ىياد الغنا الغنيما الدمواق

المياادان الحنل ا  -المرجااإ الساااير– ص32م و يااة الزحيل ا – المرجااإ الساااير– ص  718م وااين محمااد الغيااات –
المرجإ الساير – ص 45مىمر السيد حمد ىيدا –المرجإ الساير – ص  319م

2

 -باار ال اادين ىثم ااان ياان ىلا ا الزيلعا ا الحنلا ا  -المرجااإ الساااير – ص73م اإلم ااام يا ا حنيل ااة النعمااان -المرج ااإ

الساير -ص 158م ىيد الغنا الغنيما الدمواق الميادان الحنلا  -المرجاإ السااير– ص32م و ياة الزحيلا  -المرجاإ

الساااير – ص 718م ىيااد الاارزار الساان وري – مصااادر الحاار – مرجااإ ساااير – ص 251

وااين محمااد الغيااات -

المرجإ الساير– ص  114م

3

-يوسااة ياان ي ا ار يم ابردييل ا  -المرجااإ الساااير– ص 453م حمااد ياان قاساام العنس ا اليمااان الصاانعان  -المرجااإ

الساير – ص 478م ي زاريا يحيت ين ورة النووي الدموق  -رواة الطاليين – المن اج السوي

ترجمة اإلماام

النووي منتقت الينيوع يما زاد ىلت الرواة من اللروع للحا ظ جالل الدين السيوط – تحقير ىادل حمد ىيد الموجاود

– ىلت محمد معوض – الجزو الثالث – دار الات

العلمية  -ص  154م
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أ الً :رة أي

ل :حيااث اىتياار اللق اااو الااذين ناصااروا وج ااة النظاار التا تقااول ن التقاياال ااو

ىقااد ماان العقااود ىاادم جااازم ااذا الواارط حيااث يجااوز ىنااد م حاال العقااد يالتقاياال يمثاال الااثمن ابول و
يزيادم ىن و نقصان()1م
ثانا ةاً :ر ة أي رثةةان  :نصااار ااذا الااري اام اللق اااو الااذين اىتيااروا ن التقاياال سااأ وحاال للعقااد
ابول وابتللاوا يماا ييان م حاول ماادى جاازم التقايال ىناد اواتراط حااد المتعاقادين زياادم الاثمن ىماا اااان
متلقاً ىلي
 -0التجةةاه

العقد وذلق يما ي ت :
ل :ذ ا

ااذا ا تجااا لاات القااول ي نا ذا اوااترط حااد المتعاقاادين نقصااان و زيااادم ا

الثمن التقايل يقإ صحيحاً ويلغا الوارط ي يقاإ التقايال يمثال الاثمن ابول ويعتيار وارط الزياادم و
النقصان ا ن لم يان()2م
 -3التجةةاه رثةةان  :ياارى صااحا
نقصان ىلت الثمن ابول

ااذا ا تجااا لاات ن التقاياال
تجوز

يقااإ و يصااح ن يوااترط زيااادم و

يمثل من يير زيادم و نقصان وجود الورط يترت

ىلي

يطالن التقايل()3م
و رجااح مااا ذ ا

ليا ا تجااا الثااان ماان اااون وجااود واارط زيااادم و نقصااان ىلاات الااثمن يترتا

ىلي يطالن التقايل وذلاق بن وجاود اذا الوارط يا دي لات وجاود ىقاد جدياد والتقايال ماا او

حال

للعقد ابولم

1

 -ىياد الارحمن يان محماد يان ساليمان الاليياول  -المرجاإ السااير -ص 115م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجااإ

الساير – ص1114

2

 -حم ااد ي اان قاس اام العنسا ا اليم ااان الص اانعان  -المرج ااإ الس اااير – ص481م ىي ااد ال اارحمن ي اان محم ااد ي اان س االيمان

الالييول  -المرجإ الساير – ص115م نور سلطان – المرجإ الساير – 285م

3

 -سليمان الجمل -المرجإ الساير -ص 156م يوسة ين ي ار يم ابردييل  -المرجإ الساير -ص 453م
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رثان

رمعل
ش ط رتااال ف
تميا

رفاو ر ضع

تاتا -:
اوترط اللق الواع اوروط إليقاع التقايل ارورم توا ر راان العقد العامة

و

راا طراة التقايل و ن يقإ ىلت محل موجود وقائم االلق اإلسالم

ياون سي

اتلار التقايل

واوترط يجان

التقايل موروىاً و ن ياون يإماان المتعاقدين العودم لت الحالة الت

ذلق ن

اانا ىلي قيل

التعاقدم
سانيين ا

ااذا الميحااث اذ الااوايط والوااروط الالزمااة لتقاياال العقاد وذلااق ا مطليااين ىلاات

النحو التال :
ل  :توا ر راان العقد العامةم

رمطوب

رمطوب رثان  :ماان ىودم المتعاقدين لت الحالة الت اانا ىلي قيل التعاقدم

رمطوب

ل

ت ف أ كاا رعا رعام
تنص المادم ( )167من القانون المدن الللسطين ىلت ن  -1( :للمتعاقدين ن يتقايال العقد
يراا ما يعد انعقاد م  -2تباإ اإلقالة للوروط العامة للعقد)م
يتاااح ماان نااص المااادم السااايقة ن التقاياال مااا ااو
للعقاد و اذ الوااروط ا ت اراا
ياون سي

ىقااد ماان العقاود يباااإ للوااروط العامااة

طاراة العقااد و ن يقاإ التقايال ىلاات محال موجااود ومعاين يذاتا

التقايل موروع يير مبالة للنظام العام واثدا

47

العامة و ذا ما سنيين ااثت :

ون

أ الً :رت ض -:
تاانص المااادم ( )74ماان القااانون الماادن الللسااطين ىلاات ن ا  (:ينعقااد العقااد يمجاارد ن يتيااادل
الطر ين التعيير ىن رادتين متطايقتين ما لم يقرر القانون ور ذلق وااىاً معينة نعقاد )م
يتاااح ماان نااص المااادم السااايقة ن ا يمجاارد توا اار رادت ا المتعاقاادين ينعقااد العقااد وحيااث ن
القااانون الماادن الللسااطين

ا المااادم ( )2 /167ناص ىلاات ن التقاياال يباااإ للوااروط العامااة للعقااد

و قااً للمااادم ( )74ماان القااانون الماادن الللسااطين

حتاات يااتم انحااالل العقااد يالتقاياال يااد ن تتجا رادم

الطاار ين لاات تقاياال العق ااد ااا نحالل يتلااق الوس اايلة يقااوم ىلاات الت ارا ا ي ااين طر ا الرايطااة العقدي ااة
الصحيحة الملزمة للجانيين ىلت التحلال من اا اال يماان بحاد ما يإرادتا المنلاردم ن يتحلال مان العقاد
دون الرجاااوع لا اات رادم ما اان تعاقا ااد مع ا ا

و ا ااذا ما ااا تا اانص ىلي ا ا الما ااادم ( )147ما اان القا ااانون الما اادن

الللسطين الت جاو ي ا  ( :العقد وريعة المتعاقدين
ل سيا

يجاوز نقاا و تعديلا

ياتلاار الطار ين و

الت يقرر ا القانون )م
يتيين من النص الساير ن يلزم لالنحالل يالتقايال ن يتلار المتعاقادان ىليا

اال يقاإ التقايال

ي ااإلرادم المنلااردم بحااد المتعاقاادين حيااث يااد ن تتج ا اإلرادم الموااتراة لاات تقاياال العقااد حتاات ينااتج
التقاياال ثاار يااين طر ي ا ( )1بن مااا تقيم ا اإلرادم الموااتراة
وا تلار ىلت التقايل

ينقا ا يحس ا

ابصاال رادم منلااردم()2

يقصد من نواو ىقد يل ي دة لت نحالل ىقد موجود()3م

1

 -حسااام الاادين ااماال ا اوان – المرجااإ الساااير – ص 374

2

 -ىيد اللتااح ىياد اليااق – المرجاإ السااير– ص  661م موسات سالمان ياو ملاوح – المرجاإ السااير – ص  258م

الحديث – ص118م

مير رج يوسة – العقد واإلرادم المنلردم –
محامة النقد – المات

3

نااور طليااة – انحااالل العقااود – المات ا

الجااامع

التقنين المدن معلقا ىلي ا يابىمال التحايرية للقانون المدن وي حاام

الجامع الحديث –  539 – 2118م

 -حسااام الاادين ااماال اب اوان – المرجااإ الساااير – ص  374م موساات ساالمان يااو ملااوح – المرجااإ الساااير – ص

258م
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وياالريم مان ذلااق اتجا يعاض اللقا ( )1لات ماانياة وقااوع التقايال ياإرادم منلااردم حياث اىتياار ن
التقايال قااد يااتم يااإرادم منلاردم تصاادر ماان حااد العاقادين يواارط ن يتلقااا ماان قيال ىلاات جاواز التقاياال ي ااذ
اإلرادم المنلردم ماا ىناد وقاوع التقايال و ا وقاة سااير ىلي اا ومثاال ذلاق ا ىقاد اإليجاار حياث قاد
يتلر المتعاقدين ىلت ن لال من ما الحر
قيل انحالل العقد يمدم معينة

انحالل العقد يالتقايال ياإىالن يرسال لات المتعاقاد اثبار

نا يجوز تقايل العقد يإرادم منلردم ىن طرير ذا اإلىالن المتلر ىلي

مسيقاًم
ونعارض ما ذ

لي الاري السااير مان اىتياار ن التقايال قاد يقاإ يااإلرادم المنلاردم حياث تعاد

ااذ الصااورم ماان صااور اللسااأ ا تلاااق
يوترطا

حيااث يقااإ ااذا النااوع ماان اللسااأ يااذاة الصااورم السااايقة ي ا ن

العقد ي ن قد ينحل العقد ىند تحقر الورط و ذا الري بلط يين صور ا نحالل من تقايال

و سأ اتلاق م
ويحصل ا تلار يين طر العقد يإيجا

وقيول من الي ما سواو اان اإليجا

يطريقااة ص اريحة و ااامنية( )2ااالتعيير الااامن اااالتعيير الص اريح ا

والقيول قاد تام

نتاااج اثثااار القانونيااة ىلاات

ا تلار يالتقايل و ذا ما يينت نصاوص القاانون المادن الللساطين مان صاور اإليجاا

والقياول وطارر

التعيير ىن ما قد نصة المادم ( )76من ىلت ن  -1( :التعيير ىن اإلرادم تاون يالللظ و يالاتاية
و ياإلواااارم المع ا ااودم ىر ا ااا و ياتبا اااذ موقا ااة
1

تا اادع ظ ا اروة الحا ااال وا ااااً ا ا د لت ا ا ىلا اات حقيقا ااة

 -ىيد الرزار السن وري – مصادر الحر – مرجإ ساير –ص  245م ىيد الناصر تو ير العطار -المرجإ الساير-

ص244م ىمر السيد حمد ىيدا – المرجإ الساير – ص 318م نور سلطان – المرجإ الساير – ص 283م

2

 -ىيااد الاارزار الساان وري – مصااادر الحاار – مرجااإ ساااير – ص 244م س االيمان م اارقس – المرجااإ الساااير – ص

633م ىمر السايد حماد ىيادا – المرجاإ السااير – ص 318م حساام الادين اامال اب اوان – المرجاإ السااير – ص
375م نور طلية – مرجإ ساير – ص  118م ناور سالطان – المرجاإ السااير – ص 283م موسات سالمان ياو ملاوح
– المرجإ الساير ص  258مىل نجيدم – المرجإ الساير – ص 287م رماان يو السعود – المرجاإ السااير – ص

 274و مااا يعد امىاادنان يا ار يم الساارحان نااوري حمااد باااطر -المرجااإ الساااير – ص 287م ياااد محمااد جاااد الحاار –
النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير– ص  287مىمر ىل الوامس – المرجإ الساير – ص33م
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المقصودم -2يجوز ن ياون التعيير ىن اإلرادم امنياً ذا لم ينص القانون و يتلر الطر اان ىلات ن
ياون صريحاً)م
ويتاح من نص المادم السايقة ن

يوجد تقايل ذا لم يوجد اتلار وتراا يين طر العقد

الااذي ياوااة ىاان اتجااا رادم طر ا العقااد لاات حل ا يالتقاياال ااو التعيياار ىاان ااذ اإلرادم س اواو اااان
التعيياار يطريقااة ص اريحة اااالللظ اقااول المتعاقاادين :تقايلنااا و اااان التعيياار ىاان الراااا يالتقاياال اتايااة
ايرقية يرسل ا حد المتعاقدين ل بر ىارااً ىلي تقايل العقد يجيي المتعاقد اثبر يالقيول اتاية وقد
ياون التعيير ىن الراا ياإلوارم المتداولة ىر اً ا ز الرس ىلت الراا يالتقايال اماا قاد يااون ياتبااذ
موقاة

ياادع مجاا ً للوااق ا د لتا ىلاات حقيقاة المقصااود اماا لااو اااان العقاد ااو ىقاد توريااد وتوقااة

المورد ىن توريد اليااىة ولم يعارض ذلق المورد لي ()1م
وقد ياون التعيير ىن الراا يالتقايل يطريقة امنية اما لو تام التعييار ىان اتجاا رادم طر ا
العقد لت الراا يالتقايل يطريقة يير مياوارم اماا لاو تعاقاد ما جر ومسات جر ولام يسالم الما جر العاين
الم جرم لت المست جر ولم يد إ المست جر ابجرم المستحقة ىلي

ولم يطال

ي من ما اثبر يالتنلياذ

يستلاد من ذلق امنا اتجا رادم ال من الطر ين لت حل العقد يالتقايل()2م
و ذا ما ادت محامة النقض المصرية
" اما ياون يإيجا

حد حاام ا الذي جاو ي ن  ( :التلاسأ " التقايل

وقيول صريحين ياون يااً يإيجا

ذا ا قالااة يالتلاسااأ الااامن

وقيول اامنيين ويحسا

محاماة الموااوع

ن تااورد ماان الوقااائإ والظااروة مااا اىتيرت ا ااواالاً ىاان رادت ا طر ا

العقد و ن تيين اية تالقة اتان اإلرادتان ىلت حل العقد)()3م

1

 -ىيد اللطية محمد ىامر – المرجإ الساير– ص 16م ىالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ السااير – ص 972

م ي ار يم نيس محمد يحيت – المرجإ الساير– ص 62م

2
3

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  972م

 الطعن  61لسنة  33ر جلسة  67/2/16موار لي لدى  :مير رج يوسة -المرجإ الساير -ص538م51

وحي ااث يص االح التعيي اار الا اامن للد ل ااة ى اان الرا ااا يالتقاي اال يج ااوز ن يس ااتبلص قااا ا
المواااوع الراااا الااامن و ذلااق و ق ااً لساالطت التقديريااة طالمااا اااان ميني ااً ىلاات ساايا
اسااتبلص قاا ا المواااوع حصااول التقاياال الااامن
يج

وااااحة ااإذا

ا حالااة ىاادم التعيياار ىن ا يصااورم ص اريحة

ىلي ن ييين الوقائإ والظروة الت اىتير اا ااوالة ىان رادم المتعاقادين و ن يياين ايلياة تالقا

اإلرادتين ىلت حل العقد()1م
وتاانص المااادم ( )192ماان مجلااة ابحاااام العدليااة ىلاات ن ا  ( :اإلقالااة يالتعاااط القااائم مقااام
اإليجا

والقيول صحيحة ) ويتاح من ذلق ن يجوز التعييار ىان الرااا يالتعااط ( )2اماا لاو رجاإ

ال متعاقاد ل بار ماا دا ليا مان التازام يعاد يارام العقاد وقاد قارة محاماة التميياز ابردنياة التعااط
اوسيلة للتعيير ىن الراا يالتقايل حيث قالة ( جازة المادم ( )242من القانون المادن للعاقادين ن
يتقايال العقد يراا ما وحيث ن اإلقالة تاتم ياإليجاا

والقياول ياالمجلس ويالتعااط و ار حااام الماادم

( )244م اان ذاة الق ااانون وىليا ا ااال يل اازم المس اات جر ي ااد إ ي اادل اإليج ااار لن اي ااة العق ااد لقناى ااة محام ااة
المواوع ي ن العقد تمة قالت يالتعاط

1

ي يتسليم ملتاح الم جور للم جر)()3م

 -ىيااد اللتاااح ىيااد الياااق  -المرجااإ الساااير -ص663م تو ياار حساان اارج – محمااد مح ا مطاار – ابصااول العامااة

للقانون – الدار الجامعياة –  – 1988ص  598م حساام الادين اامال اب اوان – المرجاإ السااير – ص375م حمادي
ىيااد الاارحمن – المرجااإ الساااير– ص  591م نيياال ي ا ار يم سااعد – النظريااة العامااة لاللت ازام – مصااادر ا لت ازام -الجاازو
ابول -دار الجامعة الجديدم -2117 -ص  318م المحمدي احمد يو ىيست – انحالل الرايطة التعاقدياة ا القاانون
الم اادن المص ااري – دار الن ا ااة العريي ااة –  – 2114ص  61م ىلا ا نجي اادم – المرج ااإ الس اااير – ص 287ممحم ااد

المنج – المرجإ الساير – ص 119وما يعد ام نور طلية -المرجإ الساير – ص121م

2

 -ىيااد اللطيااة محمااد ىااامر – المرجااإ الساااير – ص 16م ىاادنان ي ا ار يم الساارحان نااوري حمااد باااطر – المرجااإ

الساير – ص287م ىل نجيدم – المرجإ الساير – ص  287م ىيد القادر اللار -المرجإ الساير -ص161م ي ار يم
نيس يحيت – المرجإ الساير – ص 62م

3

 -قارار محامااة تمييااز ا ردنيااة رقاام  – 93 / 1392مجلااة نقايااة المحااامين – ص  2951لساانة  – 1994موااار ليا

لدى  :ىيد القادر اللار – المرجإ الساير – ص  161م
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وتنص المادم ( )84من القاانون المادن الللساطين ىلات نا  (:يجا
ااإذا اقتاارن القيااول يمااا يزيااد ا اإليجااا

لإليجااا

جديداً ) ويتاح من ذا النص ن يج

ل با اار و ا ااذا التطا اااير
المتعاقاادين التقاياال الجزئا
والقيول()1م و يج
تم تعديل

اليااد ن ياااون ااال ماان اإليجااا

يتحقا اار ذا با اارج القيا ااول ىا اان ماا اامون اإليجا ااا
قياال المتعاقااد اثباار التقاياال الالا

يعتير تقايالً و نما مجرد تعديل

والقيااول مطايق ااً

يحيا ااث ذا وج ا ا

حا ااد

ااال يتحقاار يااذلق التطاااير يااين اإليجااا
اذا العقاد اإذا

العقد()2م

ن ياون القيول قد صدر مان المتعاقاد واإليجاا

قائمااً لام يساقط اإذا ااان اإليجاا

ذ المدم يسقط اإليجا

ن ياون االً مان اإليجاا

محدد يمدم معينة ولم يقترن ي القيول

والقيااول قااد اتصاال يعلاام المتعاقااد اثباار ااإذا وج ا
اإليجا

والقياول دليال ىلات رااا المتعاقادين ىلات

ن ياون التقايل مجرد حل للعقد الذي تم و لايس مجارد تعاديل ا

العقد

اما يج

و يقيااد و يعاادل ي ا يعااد ر ا ااً يتااامن يجاي ااً

ن ياون اإليجاا

التقاياال ي ااً اااان الوااال الااذي صاادر ي ا ا ا ٌل من مااا

ن يااون القياول مطايقااً

ويج

حااد المتعاقاادين التقاياال ماان العقااد ولاام يتصاال ااذا

يعلم المتعاقد اثبر ال يتحقر يذلق الراا الدال ىلت اتلار المتعاقدين ىلت التقايل()3م
وتاانص المااادم ( )193ماان مجلااة ابحاااام العدليااة ىلاات ن ا  (:يلاازم تحاااد المجلااس ا اإلقالااة

االييإ يعن

ن يلزم ن يوجد القيول

مجلس اإليجا م و ما ذا قال حاد العاقادين :قلاة اليياإ وقيال

ن يقيل اثبر انلض المجلس و صدر من حد ما عل و قول يدل ىلت اإلىراض ثم قيال اثبار
يعتير قيول و يليد ويئا حينئذ ) ويتاح من ذا النص ن قد يجمإ المتعاقدان مجلس واحد يااون
1

 -وااين محمااد الغيااات – المرجااإ الساااير – ص  38م موساات ساالمان يااو ملااوح – المرجااإ الساااير – ص 259م

ىالو السيد محمود ال از

2

– المرجإ الساير – ص  973م

 -ىيااد اللتاااح ىيااد الياااق  -المرجااإ الساااير -ص663م ىماار الساايد حمااد ىياادا – المرجااإ الساااير – ص  319م

موست سلمان يو ملوح – المرجإ الساير – ص 259م

3

 -جااالل ىل ا العاادوي – المرجااإ الساااير– ص  119م ىل ا نجياادم – المرجااإ الساااير – ص  287م ىااالو الساايد

ال از

– المرجإ الساير – ص  974م
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ناق اتصال مياوار يين ماا و او ماا يسامت يإتحااد مجلاس التقايال وياذلق يااون المجلاس متحاداً حقيقيااً
وق ااد يا ااون المجل ااس متح ااداً حاما ااً ام ااا ا ا حال ااة ا تل ااار ىل اات التقايا ال يال اااتة م ااا ذا ل اام يجم ااإ
المتعاقدان(المتقايالن) مجلس واحاد

حقيقاة و حامااً يااون تقايال العقاد ياين طار ين ياائيين اماا لاو

اان التراا ىلت ا نحالل تم ىان طريار الم ارساالة اليريدياة و ىان طريار رساول تااون نااق تارم
يين اإليجا

الصادر من حد طر العقد ويين قيول الطرة اثبر و

التقايل ىند ىلم الموج

ذ الحالة يقاإ ا تلاار ىلات

ي ( )1و اذا ماا تانص ىليا الماادم ( )86مان القاانون المادن الللساطين التا
الماان والزمان الذي يعلام ي ماا الموجا

جاو ي ا  -1(:يعد التعاقد يين الغائيين قد تم

لم يوجد اتلار و نص يقا يغير ذلقم  -2يلتارض ن الموجا

ياالقيول ماا

قاد ىلام ياالقيول ا المااان والزماان

اللااذين وصاال لي ا ي مااا ااذا القيااول ) واااذلق المااادم ( )87ماان نلااس القااانون الت ا جاااو ي ااا  (:يعااد
التعاقااد يال اااتة و ي يااة طريقااة باارى مماثلااة تعاقااداً يااين حااارين ماان حيااث الزمااان ويااين يااائيين ماان
حيث الماان )م
ويج ا

ن يت اوا ر ا اااال طر ا ىقااد التقاياال ليااة الت ارا ا و ن تاااون رادتي مااا باليااة ماان

ىيااو اإلرادم( )2و ا الغلااط( )3والتاادليس( )4واإلا ا ار ( )5وا س اتغالل( )1وقااد ياااون ناااق مااانإ ماان

1

 -ىي ااد اللطي ااة محم ااد ى ااامر – المرجااإ الس اااير – ص17وص31م ى اادنان يا ا ار يم الس اارحان ن ااوري حم ااد ب اااطر-

المرجااإ الساااير -ص287م مااين دواس -المرجااإ الساااير -ص231م ي ا ار يم ناايس يحياات -المرجااإ الساااير -ص69
ىالو السيد محمود ال از

2

– المرجإ الساير – ص  974م

 -وااين محمااد الغيااات – المرجااإ الساااير – ص  38م نااور ساالطان – المرجااإ الساااير – ص 283م ىاادنان يا ار يم

السرحان نوري حمد باطر –المرجإ الساير – ص 287م

3

 -الغلط و و م يقاوم ا ذ ان المتعاقاد يصاور لا ابمار ىلات ييار حقيقتا وينوا لديا اىتقااد بااطب يد عا للتعاقادم

ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير -ص136م

4

 -التدليس استعمال وسائل احتيالية من و ن ا ي ام المتعاقد اثبر وبلر اىتقاد باطب لدي ىلت بالة الحقيقاة مماا

يد ع للتعاقدم ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير -ص148م

5

 -اإلاا ار  :جيااار يياار موااروع يقااإ ىلاات رادم واابص يولااد ا نلسا ر يااة وبااوة تحملا ىلاات التعاقااد لاا يتلااادى

نتائج الت ديد حتت

تقإم موست سلمان يوملوح -المرجإ الساير -ص123م
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صحة الرااا ىلات التقايال اتاوا ر ىاارض مان ىاوارض اب لياة يعادم اب لياة اماا ا حالاة الجناون()2
والعت ا ( )3و نااا يلاارر ا الحااام يمااا ذا صاادر التصاارة القااانون قياال تسااجيل ق ارار الحجاار م يعااد
حيث تعد التصر اة القانونية الصاادرم ىان المجناون والمعتاو يعاد تساجيل قارار الحجار -ومان

تسجيل

يين ا اتلار التقايال -يااطالً يطالنااً مطلقااً واذا صادر التصارة قيال تساجيل القارار اال يااون يااطالً
ذا اانااة حالااة الجنااون و العت ا وااائعة وقااة التعاقااد و اااان المتعاقااد اثباار يعلاام يحالااة الجنااون و
العت ا

و ااذا مااا يينت ا المااادم ( )111ماان القااانون الماادن الللسااطين الت ا ورد ي ااا ن ا  " :يقااإ ياااطالً

تصرة المجنون والمعتو ذا صدر التصرة يعد تسجيل قرار الحجر ومإ ذلق ذا صدر التصرة قيل
تسجيل قرار الحجر ال ياون ياطالً
الطرة اثبر ىلت يينة من ا"م ما

ذا اانة حالة الجنون و العت واائعة وقاة التعاقاد و ااان
حالة توا ر ىارض من ىوارض اب لية ينقص اب لياة اماا ا

حالااة الساال ( )4و الغللااة( )5حيااث تعااد التصاار اة القانونيااة الصااادرم ىاان الساالي والمغلاال يعااد صاادور
تسجيل قرار الحجر-ومن يين ا اتلاار التقايال -قايلاة لإليطاال اتصار اة الصاي الممياز ماا التصارة
الصاادر منا قيال تسااجيل القارار يااون صااحيحاً

و قااً لماا تاانص

ذا ااان نتيجاة اساتغالل و تواطا

ىلي ا المااادم ( )112ماان القااانون الماادن الللسااطين الت ا ورد ي ااا ن ا 1 " :م التصاارة الصااادر ماان
1

 -ا ستغالل  :ىدم التعادل يين التزاماة ال من المتعاقدين حيث يستغل طرة اعة المتعاقد اثبر والتعاقاد معا م

موسات ساالمان ياو ملااوح -المرجااإ السااير -ص132م ياااد محماد جاااد الحاار -النظرياة العامااة لاللتازام  -مرجااإ ساااير-
ص161م

2

العقل يجعال الوابص اقاد العقال و مبتلاة يعادم ىناد الوابص التميياز واإلدراق ويعادم

 -الجنون  :و ااط ار

نتيجة لذلق لية ابداو لدي م ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير -ص116م

3

 -العت  :و بلل يصي

العقل ويبتلة ىان الجناون ا

نا

يصاي

صااحي يال يااج حياث ن العتا ىياارم ىان

جنون ادي يجعل الوبص قليل الل م مبتلط الاالمم ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام  -مرجإ سااير-
ص118م

4

 -السل ىيارم ىن تيذير المال ىلت يير مقتات العقل والورع و

يصي

العقل يل يصاي

محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير -ص111م

5

 -الغللة  :ىيارم ىن اعة

التياذير يلساد م يااد

يعض الملااة النلسية يستدل ىلي ا يإقيال الوبص ىلت التصر اة دون ن ي تادى

لت الرايح من ام ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير -ص113م
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المغلل و السلي يعد صدور قرار الحجر وتسجيل

يسري ىلي ما يسري ىلت تصارة الصاي الممياز

من حاام ما لم ينص القانون ىلت بالة ذلقم
ما التصرة الصادر من قيل صدور قرار الحجر وتسجيل ياون صحيحاً

ذا اان نتيجاة

استغالل و تواط "م
1
ويصح ا تلار ىلت تقايل العقد ىن طرير وايل( ) حد المتعاقادين و ىان طريار وايلا ااالً

ماان المتعاقاادين( )2ذ يعتياار التقاياال ماان التصاار اة التا يجااوز التواياال ي ااا ااال يوجااد مااا يمنااإ ذلااق
ولان يالحظ ن الواالة العامة الت
تبول ا صاالة

يوجد ي ا تبصيص لنوع العمل القانون الذي سيقوم ي الوايل

ا مياو ارم ىمااال اإلدارم مااا ابىمااال الباصااة تحتاااج لاات واالااة باصااة()3

حتت يتمان الوايل من مياورم تقايل العقد يج
ما يالنسية لت تقايل اللاول و ن
نا ذاً

حر المتعاقد

يما قام ي اللاول

ذا قر ينلس

ن تاون الواالة باصة()4م
ذلق وا ن جمياإ تصار ات

اال يااون تقايال اللااول

حيث نا تسري قواىد الواالة ىلت اللاالة ياإقرار ر العمال

و اذا ماا تانص ىليا الماادم ( )219مان القاانون المادن الللساطين التا ورد ي اا

ن " :تسري قواىد الواالة ىلت اللاالة ذا قر ر العمل ما قام ي اللاول "م
ااإذا اااان التقاياال ماان اللاااول ىاان ىقااد يجااار ااال ياااون التقاياال زمااا للمتعاقااد
المتعاقد إن قر وقإ التقايل وان لم يقر ا ن ويئا لم يان وياون العقد واج
1
2
3

 -الواالة

ىقد يلتزم يمقتاا الوايل ي ن يقوم يعمل قانون لحسا

ذا قاار

التنليذ يين طر ي ()5م

الموال

 -ىيد اللطية محمد ىامر – المرجإ الساير – ص  86م

 -تاانص المااادم (  ) 799ماان القااانون الماادن الللسااطين ىلاات ن ا  (:يجااوز ن تاااون الواالااة ىامااة او باصااة و

متعلقاة ىلات وارط و مااا ة لات وقاة مساتقيل ) يتااح ماان اذ الماادم ن اا ىاددة اناواع الواالاة

الواالاة قاد تاااون

ىاماة تتعلار ي ىماال اإلدارم قاط وقااد تااون باصاة تتعلار ي ىماال تصاارة معيناة م نظار الماذاراة اإلياااحية لموااروع
القانون المدن الللسطين -المرجإ الساير -ص 846م

4
5

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  977م

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  978م
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ثانااً  :رملل-:
تنص المادم ( )194من مجلة ابحاام العدلية ىلت ن ( :يلازم ن يااون الميياإ قائمااً وموجاوداً
تصاح اإلقالااة) وتانص المااادم ()2 1/ 131

ا يااد المواتري وقااة اإلقالاة لااو ااان المييااإ قاد تلااة

ماان الق اانون الماادن الللسااطين ىلاات ن ا  -1(:ذا لاام يااان محاال ا لتازام معين ااً يذات ا
معيناً ينوى ومقدار وا اان العقد ياطالًم  -2يال

وج ا

ن ياااون

ن ياون المحل معينااَ ينوىا ذا تاامن العقاد ماا

يستطاع ي تعيين مقدار )م
يتياين ماان النصااوص الساايقة ن مجلااة ابحاااام العدلياة والقااانون الماادن الللسااطين قااد اوااترطا
ن ياون محل العقد المراد حل يالتقايل قائماً وموجوداً ويصلح للتقايل حيث قاد يقاإ التقايال يا قيال و
ثناو تنليذ ا لتزاماة يين اال طر العقد إذا اان التقايل يعد تنليذ جزو مان ا لت ازمااة إنا يارد اال
التزام تم دا

لت من دا من المتعاقدين ويالتال يج

للاارد وا سااترداد يااين طر ا العقااد ااإذا اااان محاال العقااد

ن ياون محل العقد المراد حل يالتقايال قاايالً
يصاالح للاارد ااإن التقاياال

يقااإ لاااون محاال

العقد يير قايل ليظ ر ي ثر ا نحالل يالتقايل ذ لان يااون يمقادور طر ا العقاد مساايرم الغاياة التا
يست د ان ا من التقايل()1م
وقد ياون المانإ من الرد وا سترداد لاللتزاماة ياين طر ا العقاد ماا االق صاا
و لتصرة المتعاقد

محال العقاد

ابداو الذي تلقا من المتعاقد اثبر تصر اً ناقالً لملايت لت الغير قيال وقاوع

ا تل اار ىلاات التقاي اال( )2يالنسااية ل ااالق مح اال العقااد ذا اااان ت اام يقاااع التقاياال قي اال الياادو ا تنلي ااذ
ا لت ازماااة واااان محاال العقااد قائمااً دون ااالق يحااتلظ ااال متعاقااد يمااا ا يااد ماان داو نتيجااة للتقاياال
1
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واذا اان العقاد الماراد حلا ىقاد يياإ اإن الياائإ لان يااون ملزمااً يتساليم الميياإ لات المواتري ولان يااون
المواتري ملزمااً ياد إ الاثمن لات اليااائإ ماا ذا ااان محال العقاد قاد لااق قيال ا تلاار ىلات التقايال ااال
ياون ناق تقايل للعقد بن انحل يوسيلة برى قد تاون ىن طرير اللسأ يقاوم القاانون ا حالاة ااون
ال الق وقإ لسي

جني

يلسأ العقد ولم يطال

و ياللسأ ا حالاة ااون ال االق قاد وقاإ نتيجاة بطا المادين وطالا

الادائن

يتنليذ يطرير التعويض()1م

ما ذا اان التقايل قد تم ا تلار ىليا ثنااو التنلياذ ي يعاد تنلياذ جازو مان الت ازمااة الطار ين
إذا اان محل العقد قائماً ولم ي لق ياون من حر ال متعاقد ا حتلاظ يما لم يتم تنلياذ مان ا لتازام
و ن يطال

ياساترداد الجازو الاذي تام تنلياذ

ماا ذا ااان محال العقاد قاد لاق قاد يااون ال االق قاد وقاإ

ىلت الجزو الذي تام تنلياذ و ىلات الجازو الاذي لام ينلاذ اإذا ااان ال االق قاد وقاإ ىلات الجازو الاذي تام
تنلياذ يااون ماان حار المتعاقاادين التقايال ا الجاازو الاذي لاام ياتم تنلياذ والااذي لام يلحقا ال االق وياااون
التقايل جزئياً ما ذا اان ال الق قد وقإ ىلت الجزو الذي لم يتم تنليذ إذا اان ال الق قد وقاإ لساي
جنيا

ينلسااأ العقااد جزئيااً وان اااان ال ااالق قااد وقااإ لبط ا الماادين ياااون للاادائن المطاليااة ياللسااأ و

يالتنلياذ يطرياار التعاويض()2م و ااذا مااا تانص ىليا المااادم ( )195مان مجلااة ابحاااام العدلياة التا جاااو
ي ا ن ( :لو اان يعض الميياإ قاد تلاة صاحة اإلقالاة ا اليااق ماثالً لاو يااع راا التا ملا اا ماإ
الاازرع ويعااد ن حصااد الموااتري الاازرع تقااايال الييااإ صااحة اإلقالااة ا حاار ابرض يقاادر حصاات ا ماان
الثمن المسمت) وما تنص ىلي الماادم ( )3/167مان القاانون المادن الللساطين التا جااو ي اا نا :
(تجوز اإلقالة

1
2
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– المرجاإ السااير – ص 979

مااا يالنسااية للتصاارة ا محاال العقااد ياااون مانعااً ماان صااحة التقاياال ذا اااان تصاار اً الي ااً()1
انقال ملايااة محاال العقااد لات الغياار اييعا و يتا لوابص ثالااث امااا لااو ااان ىقااد ييااإ وساالم اليااائإ
المييااإ لاات الموااتري وساالم الموااتري الااثمن لاات اليااائإ وانقااات العقااد يالو اااو ثاام تصاارة الموااتري ا
المييإ لت الغير تصار اً نااقالً لملاياة الميياإ اا ن ياىا للغيار و و يا لا
ابول ىلاات التقاياال

اإن اتلاار طر ا ىقاد اليياإ

يق اإ صااحيحاً لعاادم وجااود المحاال وذلااق نتق اال ملايااة محاال العقااد لاات واابص

ثالااث مااا ذا اااان التصاارة ا جاازو ماان محاال العقااد ااال يمنااإ ماان صااحة التقاياال الجزئ ا

ا الجاازو

الياق من محل العقد()2م
وتجدر اإلوارم لات نا ذا ااان التصارة الواقاإ ىلات محال العقاد الماراد حلا يالتقايال

يا دي

لت انتقال ملايت لت الغير اما لو اان التصرة ىيارم ىن ت جير محل العقد لت الغيار و ر نا لديا
اماناً لدين

مثل ذا التصرة

يمنإ التقايل يين طر العقد ابول ىلت ن ينتقل محل العقد لت

مالا ابول محمالً يحقور ال من المست جر والدائن المرت ن()3م

ثارثا  :رتعب -:
يج ا
تبالة اثدا

ن تاااون الاادوا إ وابساايا

الت ا د عااة طر ا العقااد الم اراد حل ا يالتقاياال موااروىة و

العامة والنظام العام قد ترجإ تلق ابسيا

الميرم يين ما ورييت ما الموتراة

لت ىدم ريية طر ا العقاد ا تنلياذ العقاد

التحلل من العقد ىن طرير انحالل العقد يالتقايل وقد ترجإ لات

1
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– المرجإ الساير – ص981م

ناادم يصااي

اااال الطاار ين و حااد ما يلج ا لاات الطاارة اثباار ىارا ااً ىلي ا تقاياال العقااد يقياال يااذلق
تنليذ العقد يدا ا حد الطر ين وقيل ا الطرة اثبر()1م

الطرة اثبر وقد ياون ناق صعوية

رمطوب رثان
إمكاا ع

رمتعاق اا إرى رلار رت كانا عوايا قعل رتعاق

تاانص المااادم ( )168ماان القااانون الماادن الللسااطين ىلاات ن ا (:يوااترط لصااحة اإلقالااة ماااان
ىودم المتعاقدين لت الحالة الت اانا ىلي ا قيل التعاقد)م
ويتاح من نص المادم السايقة ن يوترط لصحة تقايل العقد ن يتمان المتعاقدان من الرجوع
لت الحالة الت اانا ىلي ا قيل التعاقد وقد انلرد القانون المدن الللسطين

يراد النص الساير ىن

يير من القوانين المدنية العرييةم
ويناو ىلت ذلق يج

ن ياون محل العقد المراد حل يالتقايال قائمااً وموجاوداً وقاة تقايال العقاد

وا اان التقايل ياطالً لعدم وجود المحل وىلي
لق المييإ

يصح التقايال ا العقاود اللورياة مثال ىقاد اليياإ ذا

ياد المواتري اال يصاح التقايال نظا اًر ساتحالة ىاودم المتعاقادين لات ماا ااناا ىليا قيال

التعاقد()2م
والقانون المدن الللسطين
(اإلقالة

1

حر المتعاقدين سأ و

نص

ذا قاد ااد ماا باذ ا الماادم ( )169التا نصاة ىلات

حار الغيار ىقاد جدياد) حياث مان آثاار اللساأ ىاودم المتعاقادين

 -وين محمد الغياات – المرجاإ السااير – ص  41حمادي ىياد الارحمن – المرجاإ السااير – ص  589م حساام

الدين اامل اب وان – المرجإ الساير – ص 376م محمد المنج  -المرجإ الساير – ص 111وما يعد ام

2

 -ىيد اللتاح ىيد الياق – المرجإ الساير – ص  663المذاراة اإليااحية لموروع القانون المدن الللساطين –

المرج ااإ الس اااير – ص  191موس اات س االمان ي ااو مل ااوح – المرج ااإ الس اااير – ص  259م ي اااد محم ااد ج اااد الح اار –
النظرية العامة لاللتزام -مرجإ ساير  -ص  287م
59

لت ما اانا ىلي قيل التعاقد ولان سير نقد المادم ( )169حيث يعد التقايل وسايلة متميازم مان وساائل
انحالل العقد وقد ياون من آثار العودم لما اانا ىلي قيل التعاقد وذلق حس
قد يتلقا ىلت ترتي

ثر وري وليس ثر رجع م

و بيا اًر يالنسااية للواارط الااذي اوااترط اللقا اإلسااالم
ااذ

اتلار المتعاقدين حياث

ري ا اللق ا لاات ن ا

و ااو وقااوع التقاياال يمثاال الااثمن ابول

يوجااد مااانإ ماان اببااذ ي ا ا اللق ا الواااع

وسيلة من وسائل انحالل ال اريطة العقدية وليس ىقد جدياد ومان ناا

وذلااق بن التقاياال يعااد

يعاارض ذلاق اواتراط ن يااون

اتلاار التقاياال يمثال الااثمن المتلار ىليا ا العقااد –الاثمن ابول -حياث يترتا

ىلاات التقايال ياراوم ذمااة

ا اال متعاق ااد ا ا مواج ااة اثب اار ا ا حال ااة ا تل ااار ىليا ا قي اال تنلي ااذ ا لت ازم اااة م ااا ذا اان ااة يع ااض
ا لتزاماة قد نلذة إن ينتج ىان التقايال رد اال ىاوض لات صااحي اماا او دون زياادم و نقصاان
ويالتااال لاايس ناااق مااا يمنااإ ماان ياراد نااص قااانون ياانظم ااذا الواارط ااامن نصااوص القااانون الماادن
الللسطين
الثمن الوارد

ونقترح ىلت المورع الللسطين

ااا ة الانص التاال " :يواترط لصاحة التقايال ن يقاإ يمثال

العقد دون زيادم و نقصان"م

61

رفصل رثار
آثا رتااال
تميا

تاتا -:
ي دة المتقايلين من اتلار التقايل نحالل العقد الميرم يين ما وما يستتيإ ذلق من تحلل ال

طرة من طر العقد من ا لتزاماة الت يرتي ا العقدم
وتوا اار اللق ا اإلسااالم واللق ا الواااع

ا اثثااار الت ا يرتي ااا التقاياال ماان انحااالل للرايطااة

العقدياة وياراوم ذماة المتعاقاادين دون حاجاة لاات حااام قااائ

و ىااذار وابتللاا ا يعاض اثثااار التا

يرتي ا التقايل امدى ترتيي ل ثر الرجع من ىدم ي ىودم المتعاقدين لت ما اانا ىلي قيال التعاقاد
مدى ماانية يقااع التقايال الجزئا مان ىدما

وابتللا اذلق

اماا ارد اللقا اإلساالم حاماا يتعلار

يإقالة التقايل ي ىودم المتقايلين لت صل العقد ويالتال التزام ما يا لتزاماة المترتية ىلت العقدم
وسنتولت ييان اثثار المترتية ىلات التقايال و قااً لوج اة نظار اللقا اإلساالم واللقا الوااع
ذا اللصل ولذلق سيتم تقسيم ذا اللصل لت ميحثين ىلت النحو التال :
الميحث ابول :آثار التقايل

اللق اإلسالم م

الميحث الثان  :آثار التقايل

اللق الواع م
رمعل

آثا رتااال ف
تميا

ل
رفاو إلتالم

تاتا -:
يرتا

اللقا اإلسااالم يعااض اثثااار ىلاات اتلااار التقاياال حيااث اارر يااين آثااار التقاياال يمااا يااين

المتعاقدين ااانحالل الرايطاة العقدياة وياراوم ذماة المتعاقادين ورتا

61

اذ اثثاار يقاوم ا تلاار دون حاجاة

لاات حااام قاااائ
الرجع

اللقا اإلسااالم ابريعااة يمااا يين ااا حااول ماادى جاواز ترتيا

وابتللااة مااذا

ابثاار

تلار التقايل من ىدم م
اماا جااز اللقا اإلساالم

قالاة التقاياال حياث جااز للمتقااايلين ا تلاار ىلات العااودم لات صاال

العقد وما يستتيإ ذلق من ىودم ا لتزاماة الت يرتي ا العقد ىلت اا ل ٍ
ال من مام
ما يالنسية ل ثار الت يرتي ا التقايل
العقد قد ابتللة المذا

اللق اإلسالم يالنساية للغيار الاذي ااتسا

حقااً يتعلار يمحال

يما يين ا حول ت ثير ذا التقايل ىلت حر الغيرم

ومن نا سيتم تقسيم ذا الميحث لت مطليين ىلت النحو التال -:
رمطوب

ل :آثار التقايل يالنسية للمتعاقدين.

رمطوب رثان  :آثار التقايل يالنسية للغيرم
رمطوب

ل

آثا رتااال عارنتع رومتعاق اا ف
يترت

رفاو إلتالم

ىلت التقايل يالنسية للمتعاقدين ىدم آثار حيث يمجارد ا تلاار ىلات التقايال يا دي ذلاق

لاات ي اراوم ذمااة ااال طاارة ا مواج ااة الطاارة اثباار و يحتاااج ا نحااالل يالتقاياال لاات اللجااوو لاات
القااو وانما يمجرد ا تلار ىلت التقايل يتم انحالل العقد واماا يحار للمتعاقادين ا تلاار ىلات التقايال
الال يجوز ل ما ا تلار ىلت التقايال الجزئا

وقاد ابتلاة اللق ااو حاول ابثار الرجعا للتقايال و واار

اليعض لت جواز قالة التقايل وسيتم تناول ذ ابمور تياىاً:
أ الً :نلالل ر عط رعا ا
يترتا ا

ع ء ذم رمتعاق اا-:

ىل اات التقاي اال انح ااالل العق ااد المي اارم ي ااين طر يا ا

ويقص ااد ي ااانحالل العق ااد" زوال الرايط ااة

الحقوقيااة الت ا ريطااة المتعاقاادين مواااوع العقااد "()1م ي ا دي ا تلااار ىلاات التقاياال لاات زوال الرايطااة
1
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العقدية وانحالل ا وقد يين اليعض ن التقايل يمثل حاد صاور انحاالل العقاد ا اللقا اإلساالم حياث
يقااول ( وانحااالل العقااد ممم يقااإ ا اللق ا اإلسااالم بحااد ساايا

ثااالث مااا ن العقااد يياار زم وامااا

لللسأ واما لإلقالة )()1م
وىياار حااد و اراح اللق ا اإلسااالم المحاادثين ى ان آثااار التقاياال ي االقول (:ويترت ا

ىلاات اإلقالااة

انحالل العقد وزوال آثار وارتلاع حام )()2م
ومان ناا يماان القاول ن التقايال يا دي لات انحاالل العقاد وزوالا وارتلااع حاما

يحياث يعتياار

العقد اا ن لام ييارم ياين طر يا

اال يجاوز يعاد التقايال اىتياار العقاد سايياً وارىياً لتازام طر يا يآثاار و

يتنليذ ا لتزاماة المتولدم ىن

ال يجوز بحد طر ي مواج اة الطارة اثبار ومطاليتا يالو ااو يالت ازما

العقد وذلق بن العقد يعد التقايل يصيح ا ن لم يان()3م
وتيعااً لاذلق

يجاوز بي مان طر ا العقاد اساتعمال محال العقاد ىنااد قياا يموجا

انحالل يالتقايل إذا قيض الموتري المحل ود إ الاثمن ثام تقايال العقاد

العقاد يعااد

يجاوز للمواتري يعاد التقايال

استعمال محل العقد وان استعمل لزمتا جارم اذا ا ساتعمال حياث ن التقايال يا دي لات ازلاة العقاد
ال يعد العقد صالحاً للمطالية يالتنلياذ يماا ياين المتعاقادين و لالحتلااظ يمحال العقاد و اساتعمال دون
ذن المتعاقد اثبر()4م

1
2
3
4

 ىيد الرزار السن وري – مصادر الحر – مرجإ ساير – ص191 و ية الزحيل – المرجإ الساير – ص718 -ىالو السيد محمود ال از

 -المرجإ الساير – ص  1133م

 -سليمان الجمل -المرجإ الساير -ص 156م يوسة ين ي ار يم ابردييل  -المرجإ الساير– ص 453م يا زارياا

يحياات ياان واارة النااووي الدموااق  -المرجااإ الساااير– ص 154م ىااالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ الساااير – ص
1134م
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التفاق

ثانااً :تلاق آثا رتااال عا

ا لاج إرى قضاء-:

ي ااتم تقاي اال العق ااد يمج اارد ا تل ااار الحاص اال ي ااين المتعاق اادين دون حاج ااة ل اات حا اام يص اادر م اان
القااااو ااال يجياار المتعاقاادين ىلاات تقاياال ىقااد ما الصااحيح الااالزم حيااث

يترت ا

يالتقاي اال يحا اام القا اااو وقوتا ا ي اال يق ااوم ا تل ااار المي اارم ي ااين طا اراة العق ااد ىل اات تقايلا ا
للمتعاقدين قط و يملق القاا

آثااار ا نحااالل
التقاي اال ح اار

جيار ما ىلي ()1م

ويالحااظ نا قااد يلجا حااد المتعاقاادين لاات القااااو وذلااق ىنااد ناااار المتعاقااد اثباار للتقاياال و
ىند ا بتالة ي

وياوة القاااو ا

اذ الحالاة ىان وقاوع التقايال و ىادم وقوىا

اإذا تياين وثياة

للقااااو اتلااار المتعاقاادين ىلاات التقاياال إنا يقاا يحصااول التقاياال واذا لاام يسااتطإ المتعاقااد ثياااة
حصااول التقاياال مااام القااااو القاا ا

يملااق يقاااع ا نحااالل ل ا ماان تلقاااو نلس ا

اإذا نااار حااد

المتعاقدين حصول التقايل ولج اثبر لت القااو ل تلق الحالة ياون قول منار التقايل مإ يمين
إذا نار ا القاا يحام يعدم وجود التقايل()2م
ثارثاً :م ى ج

رتااال رج ئ -:

يجاوز للمتعاقاادين ا تلاار ىلاات تقايال الجاازو اليااق ماان محال العقااد ا حالاة ماا ذا اااان ناااق
الق و تلة جزئ

صا

محل العقد يحياث يحار للمتعاقادين تقايال الجازو الاذي لام ي لاق ماإ يعاض

ا بتال اة اللق ية ناق يعض اللق او يرون ن ال االق و التلاة الالا لمحال العقاد يمناإ مان صاحة
التقايل ويجيزون التقايل الجزئا ىناد تعارض محال العقاد ل االق و تلاة جزئا حياث

1

 -يقول حد اللق او (وبن العقد :حق ما يملاان ر ع )م محمود يان حماد يان موسات يان حماد يان الحساين المعاروة

ييدر الدين العين الحنل  -المرجإ الساير– ص 224م

2

يوجاد ماا يمناإ

 -س االيمان الجم اال -المرج ااإ الس اااير – ص157م يا ا زاري ااا يحي اات ي اان و اارة الن ااووي الدمو ااق  -المرج ااإ الس اااير–

ص155م ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1135وما يعد ا م
64

ماان التقاياال يمااا يقاات ماان محاال العقااد دون ااالق حيااث يقااول حااد م ( ااإن لااق يعااض المييااإ جااازة
ياقي )()1م

اإلقالة

اما يرى اليعض ن ال الق و التلة الال لمحل العقد يمنإ صاحة التقايال حياث ىيار حاد م
(و االق الميياإ يمنااإ ي اا)( )2يينماا ياارى ق ااو آبارين ن تلااة و االق اال محاال العقاد

يمناإ ماان

التقاياال ي ا ياال ياارون صااحة التقاياال ىلاات ن ياارد المتعاقااد قيمااة التلااة ن اااان قيمي ااً ومثل ا ن اااان
مثلي ااً( ،)3امااا يجااوز التقاياال يصااورم جزئيااة س اواو اااان محاال العقااد ياقي ااً امااا ااو م اااان تالل ااً ال ا و
يعا ()4م
مااا ا حالااة اااون محال العقااد يااار لاام ي لااق س اواو اليااً م جزئي ااً

جاااز يعااض اللق اااو تقاياال

ااالق و تلااة ال ا

و جزئ ا ( )5حيااث اىتياار

العقااد ا يعااض المحاال حتاات وان اااان ياقي ااً لاام يلحق ا

يعااض اللقا نا (وتصااح اإلقالااة ا الاايعض ياااً ولااو اااان جميااإ المييااإ ياقيااً)()6م واوااترطوا لصااحة
ذلق ن ياون محل العقد يقيل تقسيط ثمن محل العقد حيث يمان تمييز ال جزو ىن اثبر و ن يااون
محل العقد قايالً لالنقسام()7م

1

 -محمود ين حمد ين موست ين حمد ين الحسين المعروة ييدر الدين العين الحنل  -المرجاإ السااير – ص229

م انظر ذاة المعنت لدى :ىيد الغن الغنيم الدموق الميدان الحنل  -المرجإ الساير – ص 32م

2
3

 ىيد الغن الغنيم الدموق الميدان الحنل  -المرجإ الساير – ص 32م-يوسااة ياان ي ا ار يم ابردييل ا  -المرجااإ الساااير– ص 453م حمااد ياان قاساام العنس ا اليمااان الصاانعان  -المرجااإ

الساير– ص 478م

4
5

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص 1136م

 -حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير  -ص479م محمد مين ين ىايادين -المرجاإ السااير–

ص334م

6
7

 حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير  -ص479م حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان  -المرجإ الساير – ص478م65

وقد اتج ق او آبرين لت ن
يتقايل المتعاقدان محل العقد اامالً وا
ععاً:

يجوز تقايل جزو مان محال العقاد دون الجازو اثبار إماا ن
ال يجوز يقاع التقايل ىلت جزو من محل العقد()1م

ث ر جع روتااال-:
ذا وقإ التقايل يين طر

ا نحااالل يالتقاياال

العقد ال يقاإ يا ثر رجعا يحياث يعتيار العقاد اا ن لام ياان م ن

ياااون لا ثا اًر رجعيااً وياتلاات يترتيا

ثا اًر مسااتقيلياً؟ وقااد ابتللااة المااذا

اللق يااة

ابريعة حول ذ المس لة وسنيين ذ اثراو ىلت النحو التال :
 -0رمذىب رلنف -:
ىند ي حنيلة وز ر ومحمد ذا وقإ التقايل يعد العقد وقيل قايض المعقاود ىليا يااون للتقايال
ار رجعي ااً ااإذا حاادث يااالمعقود ىلي ا زيااادم متصاالة و منلصاالة( )2تلااق الزيااادم تاااون لليااائإ و يحاار
ثا اً
للموتري ن يطال
وبالل م

ي ا وذلاق ا العقاار والمنقاول وقاد وا ق ام يا يوساة ا

اذا الحاام ا المنقاول

العقار حيث قال (واإلقالاة قيال القايض ساأ ا النقلا وييار ي ا المنقاول والعقاار ىناد

الطر ين وىند ي يوسة

العقار ييإ جديد)()3م

مااا ذا حاادث التقاياال يعااد القاايض للمعقااود ىليا التقاياال ياااون يا ثر رجعا

ااإذا ازداد المعقااود

ىلي ا زيااادم منلصاالة اااو دم المييعااة يعااد القاايض يعتياار التقاياال ياااطالً مااا ذا اانااة الزيااادم متصاالة
التقايل صحيح( )4و ذا ىند ي حنيلة وز رم

1
2
3
4

 -موار لدى :ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1138م

 اإلمام ي حنيلة النعمان -المرجإ الساير– ص 156م -ىيد الرحمن ين محمد ين سليمان الالييول  -المرجإ الساير– ص  115م

 -اإلمااام ي ا حنيلااة النعمااان -المرجااإ الساااير -ص 156م باار الاادين ىثمااان ياان ىل ا الزيلع ا الحنل ا  -المرجااإ

الساير– ص  71م
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ماا ىناد محماد صااح

يا حنيلاة و يا يوساة اإذا ازداد المعقااود ىليا زياادم منلصالة اااو دم

المييعة ال ييطل اتلار المتعاقدين ىلت التقايل يل ياون ىقاداً جدياداً ي يقاإ التقايال يادون ثا اًر رجعيااً
تييين الحقائر ( و ولدة المييعة يعد القيض يجعل تيعاً جديداً)()1م

قد قال محمد

 -3رمذىب رمارك -:
يتعلر التقايل ىند المالاية

ييإ الطعام قاط وذلاق قيال قياا حياث يعتيار حاالً للعقاد ومان

ثم إن يقإ ي ثر رجع يورط ن تاون يمثل الثمن ابول من يير زيادم و نقصان سواو وقإ ذلاق ا
محل العقد وا لم يجز ذلق و يعتير يمثاية ىقاد جدياد ماا ذا تعلار التقايال يوا و آبار

الثمن و

يير الطعام ياون يمثاية ىقد جديد ويقاإ يغيار ثار رجعا يواترط يا ماا يواترط ا العقاد ويمنعا ماا
يمنع العقد()2م
 -2رمذىب رشافع -:
للمذ
أ -را ة ل
ىلي

الوا ع

ابثر الرجع لالنحالل يالتقايل قو ن و ما:

ار رجعيااً التقاياال ير ااإ العقااد ماان وقااة ا تلااار
ل :ن انحااالل العقااد يالتقاياال لاايس لا ثا اً

وسواو تم قيل القيض م يعد ( )3واذا حدثة زيادم يمحل العقد قيل التقايل واانة زيادم منلصالة

تاون للموتري ما ذا اانة الزيادم متصلة تاون من حر اليائإ وذلق لصعوية صل ا()4م

1
2

 بر الدين ىثمان ين ىل الزيلع الحنل  -المرجإ الساير – ص  71م -يا اليرااااة حمااد ياان محمااد ياان حمااد الاادردير -المرجااإ الساااير– ص218م مالااق ياان نااس ابصاايح  -المدونااة

الايرى -رواية اإلمام سحنون ين سعيد التنوب ىن اإلمام ىيد الرحمن ين قاسم -و يلي ا مقدماة ايان رواد لإلماام يا
الوليااد محمااد ياان حمااد ياان روااد -الجاازو الثالااث -دار الات ا

العلميااة – ص 116م و اامس الاادين الواايأ محمااد ىر ااة

الدسوق  -المرجإ الساير – ص  154م

3
4

 -يوسة ين ي ار يم ابردييل  -المرجإ الساير – ص  453م

 -سليمان الجمال -المرجاإ السااير – ص 157م حماد يان قاسام العنسا اليماان الصانعان  -المرجاإ السااير – ص

 483م
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ب -را ل رثان  :يذ
صاال

لات ن انحاالل العقاد يالتقايال لا ثا اًر رجعيااً حياث ن التقايال ير اإ العقاد مان

ولاايس ماان وقااة ا تلااار ىليا

واذا حاادثة زيااادم ا محاال العقااد قياال التقاياال ساواو اانااة زيااادم

متصلة م منلصلة تاون من حر اليائإ نتيجة ل ثر الرجع للتقايل()1م
 -4رمذىب رلنعو -:
للمذ
أ -راة ل

الحنيل
ل :يااذ

يااً

ابثر الرجع لالنحالل يالتقايل قو ن وذلق ااثت :

لاات ن التقاياال لاايس لا ثاار رجعا ساواو اااان العقااد وريااً م ىقااد ماادم حيااث

يقتصر التقايل ىلت المستقيل قط واذا اان ناق زيادم منلصالة ا محال العقاد يعاد القايض ا مان
حر الموتري ما ذا حصل التقايل قيل القيض الزيادم تاون من حر اليائإ()2م
ب -را ل رثان  :يذ
زيادم

محل العقد

لت ن التقايل ل ثر رجع و يقتصر ىلت المساتقيل قاط واذا ااان نااق
من حر اليائإ وليس من حر الموتري()3م

صامتاً :إقار رتااال-:
يمان تحديد المقصود يإقالة التقايل ي ن ا :لغاو ا والعاودم لات صال العقاد()4م حياث راااً لاو
تقايل المتعاقدان ىقد الييإ الميرم يين ما ورد اليائإ الاثمن لات المواتري ورد المواتري محال العقاد لات
اليائإ ثم لغت المتعاقدان التقايل ورجعا لت العقد مرم برى
و جاااز يعااض اللق اااو قالااة التقاياال ا العقااود
ويقول حد اللق او ( قالة اإلقالة جائزم

1
2

ذا ما يطلر ىلي

قالة التقايلم

ا ىقااد الساالم لاام يجياازوا قالااة التقاياال منا

قالة قالة السلم)()1م

 -راجإ ىالو السيد محمود ال از

 -المرجإ الساير – ص  1143م

 -راجإ ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير– ص 1143م

3

 -ومس الدين يو ىيدا محمد ين ىيدا الزراو  -ورح الزراو ىلت متن البرق  -دراسة و تحقير ىياد الملاق

4

 -ىيد اللطية محمد ىامر -المرجإ الساير – ص 111م وين محمد الغيات  -المرجإ الساير – ص  137م

ين ىيدا ين د يش -المجلد الثان  -الطيعة الثالثة – ماتية ابسدي1431 -ه – 2119م – ص 381م
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رمطوب رثان
آثا رتااال عارنتع روغا ف

رفاو إلتالم

ىنااد قيااام الرايطااة العقديااة يمااا يااين المتعاقاادين قااد ياتس ا
يمحل العقد و

الغياار حق ااً و ينوا ل ا حاار متعلاار

حال اتلار المتعاقدين ىلت حل العقد يالتقايال اماا يرتا

يالنسية للمتعاقدين قد يرت

انحاالل العقاد يالتقايال آثاا اًر

آثا اًر يالنسية للغير الذي ل حر متعلر يمحل العقد قيال انحاللا يالتقايال

حيااث يعااد موااتري محاال العقااد ماان موااتري ابول ييا اًر وقااد ياااون الغياار ااو الوااليإ الااذي نوا لا حاار
اببذ يالولعة ىلت محل العقد إذا تقايل طر العقد ابول ل يت ثر الغير ي ذا التقايل م ؟م
ابتلة موقة ق او المذا

ابريعة حول ذ المس لة وذلق ااثت :

أ الً :رمذىب رلنف -:
يرى اإلمام يو حنيلة ن التقايل

حر الغير يعاد ىقاداً جدياداً ويالتاال

يطيار التقايال ا

مواج ت ي ثر رجع ( )2ولامان ىدم مساس حقور الغير الت ااتسي ا ىلت محال العقاد قيال التقايال
يج

ن يقاإ التقايال يعاد قايض محال العقاد ماا ذا ااان قاد وقاإ قيال القايض او ساأ ساواو ا حار

المتعاقدين م ا حار الغيار

ا العقاار التقايال يعتيار يالنساية للغيار ىقاداً جدياداً( )3ويارى اإلماام

ز اار ن التقاياال سااأ ا حاار المتعاقاادين و ا حاار الغياار قااد اتبااذ موقل ااً موحااداً يالنسااية للمتعاقاادين

1

 -اإلمااام ي ا حنيلااة النعمااان -المرجااإ الساااير  -ص 161م محمااد مااين ياان ىاياادين -المرجااإ الساااير– ص345م

ىل حيدر -المرجإ الساير– ص161م سليم رستم ياز اللينان – المرجإ الساير – ص  77م

2

 -باار الاادين ىثمااان ياان ىل ا الزيلع ا الحنل ا  -المرجااإ الساااير – ص  71ومااا يعااد ام ىيااد الاارحمن ياان محمااد ياان

سليمان الالييول  -المرجإ الساير – ص 113م ىالو الدين ي يار يان مساعود الااساان الحنلا  -المرجاإ السااير –

ص 316م

3

 بر الدين ىثمان ين ىل الزيلع الحنل  -المرجإ الساير – ص71م69

ر اإ و ساأ العقاد ا حار الجمياإ ساواو ااان قيال القايض م

ويير ما حيث يرى ن التقايل ما و
يعد ()1م

وتجدر المالحظة ن ذا ثية للغير حقاً ناقالً لملاية محل العقد قيل التقايال االمواتري الثاان
ااال يت ا ثر ااذا الحاار يالتقاياال وذلااق لاايطالن التقاياال ذ لاام يعااد محاال العقااد قائم ااً وموجااوداً و يصاالح
إلماانية الرد وا سترداد يين المتقايلين()2م
ثانااً :رمذىب رمارك -:
ياارى ق اااو المالاياة ن التقاياال ىقااداً جديااداً ا مواج ااة المتعاقاادين والغياار
المعاواة قيل قيا

يعد التقايل

ذ الحالة حالً للييإ

ا تقايال طعااام

ييعااً جدياداً وارط ن يقاإ التقايال يمثال

الثمن ابول دون زيادم و نقصان إن تغير الثمن اان تقايل الطعام ييعاً جديداً اما

يير ()3م

ثارثاً :رمذىب رشافع -:
يا ااذ
المتعاقدين

ما ااذ
ن

الوا ااا عية يا ااالقول ىلا اات الا ااريم ما اان ن التقايا اال يعتيا اار ح ا االً و سا ااباً للعقا ااد يا ااين
ياون ي ثر رجع ( )4يل يظ ر ثر التقايل من وقة وقوى

ماان الغياار ياارى ااذا المااذ

ن ا نحااالل يالتقاياال

وحيث يعتيار الواليإ

تثيااة ي ا واالعة للوااليإ ذا لاام يطال ا

الوااليإ

يالواالعة ااال يتجاادد ااذا الحاار ىنااد تقاياال طر ي ا ( )5ي ن ا ا حالااة بااذ الوااليإ الواالعة الثايتااة ل ا

1

 -ىااالو الاادين ي ا يااار ياان مسااعود الااسااان الحنل ا  -المرجااإ الساااير – ص  316ارجااإ يالتلصاايل ىااالو الساايد

محمود ال از

– المرجإ الساير – ص 1147م

2

 -ىااالو الاادين يا يااار ياان مسااعود الااسااان الحنل ا  -المرجااإ الساااير – ص 319ىااالو الساايد محمااود ال از ا –

3

 -واامس الاادين الواايأ محمااد ىر ااة الدسااوق  -المرجااإ الساااير – ص 154م ىااالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ

المرجإ الساير – ص  1147م

الساير -ص  1148م

4

 -محمااد ياان محمااد ياان محمااد الغ ازل ا  -المرجااإ الساااير -ص141م يوسااة ياان ي ا ار يم ابردييل ا  -المرجااإ الساااير-

5

 -سليمان الجمل -المرجإ الساير -ص156م يوسة ين ي ار يم ابردييل  -المرجإ الساير -ص453م

ص453م
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يموج

العقد قيل تقايل طر ي ال ياون ناق ثر للتقايال ىلات حقا

قيال التقاياال ثام تقاياال المتعاقادين ااال يااون لا ن يطالا
و ير إ العقد من وقة وقوى

من صل

ماا ذا ساقط حقا ا ابباذ ي اا

ي اا يعااد التقايال وذلااق بن التقايال حاال للعقااد

حر الوليإ الثاية قيل وقوى

يت ثر يالتقايل()1م

ععاً :رمذىب رلنعو -:
يارى الاري الاراجح مان الماذ
ىلت المستقيل قط دون الماا
يالتقايل

ذا المذ

اللسأ يالتقايل ر إ ىقد من حين سأ( )2ويذلق إن انحاالل العقاد

يمس الحقور الماتسية للغير قيل وقوى

التقايل ال يمس حق
ىقد جديد

الحنيلا

ن ثار التقايال ياااون مان وقاة ا تلااار ىليا ويقتصاار

إذا بذ الوليإ يالولعة الثايتة ل يالعقد قيل وقوع

بن التقايل ر إ العقد من وقوى ( )3ويرى الماذ

حر الغير وليس للتقايل ثر رجع
اون التقايل سباً

ن التقايال

يعتيار

و حل وازالة للعقد من وقة ا تلاار ىليا

ويقايس

حر الغير ىلت اللسأ يالعي

الحنيلا

حيث ن اللسأ يبيار العي

ياون

حار المتعاقادين و ا حار الغيار ااذلق التقايال ماا ااان ساباً ا حار المتعاقادين ااان ساباً ا
حر يير ما بن حقيقة اللسأ

1
2

 -ىالو السيد محمود ال از

تبتلة يالنسية لت وبص دون وبص()4م

– المرجإ الساير – ص1149م

 -محمد ين حمد اللتوح الحنيل الو ير ياين النجار -منت ات اإلراداة ا جماإ المقناإ ماإ التنقايح وزيااداة -ماإ

حاوااية المنت اات لعثمااان ياان حمااد ياان سااعيد النجاادي -تحقياار ىياادا ياان ىيااد المحساان الترا ا  -الجاازو الثااان  -الطيعااة
ابولت -م سسة الرسالة1419 -ه 1999م -ص346م

3
4

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص1151م

 -ي ىيدا ين حمد ين محمد ين قدامة المقدس  -المغن  -ىلت مبتصر ي القاسم ىمر ين حسين ين ىيدا

ين حمد البرق  -الجزو الرايإ -ىالم الات  -ص 136م ىالو السيد محمود ال از
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– المرجإ الساير – ص1151م

رثان

رمعل
آثا رتااال ف
تميا

رفاو ر ضع

تاتا -:
يتوا اار ورا ااا طر ا ا العق ااد ىل اات التقاي اال يرت ا ا

المتقايلين اما يترت

آثا اًر يالنسية للغير الذي نو ل حقاً متعلقاً يالعقاد المتقايال منا طر اا وسانتناول

آثار انحالل العقد يالتقايل
رمطوب

ا نح ااالل يالتقاي اال ث ااا اًر ي ااين طر ا ا العقاااد

ذا الميحث من بالل تقسيم لت مطليين ىلت النحو التال :

ل :آثار التقايل يالنسية للمتعاقدينم

رمطوب رثان  :آثار التقايل يالنسية للغيرم
رمطوب

ل

آثا رتااال عارنتع رومتعاق اا ف
اتلار طر

رفاو ر ضع

العقد الصحيح ىلت تقايل العقد الملزم يين ماا او حار لالي ماا اإذا نوا ة الرايطاة

العقدية يين ما يتاوا ر رادتاين متطاايقتين يجاوز التحلال مان آثاار تلاق الرايطاة يتاوا ر رادتاين متطاايقتين
ىلت نقض العقاد والتحلال مان آثاار يمجارد ا تلاار ىلات تقايال العقاد تترتا
مواي ة لما قال ي اللق اإلسالم
أ الً  :نلال ل ر عط رعا ا

و

آثاا اًر يماا ياين المتعاقادين

االتال :

ع ء ذم رمتعاق اا-:

ياىتيااار التقاياال وساايلة ماان وسااائل انحااالل العقااد الميارم يااين المتعاقاادين ماان اام اثثااار التا
تترت

1

ىلت انحالل العقد يالتقايل زالة الرايطة العقدية يما يين المتعاقدين واىتيار ا ا ن لم تان()1م

 -سااليمان م ارقس -المرجااإ الساااير – ص  631م ىيااد اللتاااح ىيااد الياااق – المرجااإ الساااير – ص  664م حماادي

ىيد الرحمن – المرجإ الساير – ص  592م ىمار السايد حماد ىيادا – المرجاإ السااير – ص  322مىلا نجيادم –
المرجإ الساير – ص 288م
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ويا ا دي ا تل ااار ىل اات التقاي اال ل اات انح ااالل العق ااد وزوالا ا
ا لتزاماة ي يعد يرام العقد وقيل اليدو

التنلياذ لا

وق ااد يا ااون ذل ااق قي اال تنلي ااذ ي م اان

اذ الحالاة يااون اال متعاقاد ييار ملازم يتنلياذ

التزما نتيجاة انحاالل العقاد يالتقايال و يحار بي مان المتعاقادين
التزام اتجا المتعاقاد اثبار يساقط ا
مطالية اثبر يتنليذ التزام يعد التقايلم وقد ياون ا تلار ىلت تقايل العقد ثناو تنلياذ ا لت ازمااة وقيال
تمام العقد ي يعد تنليذ يعض ا لتزاماة دون اليعض اثبر يعلت ال متعاقد من ا لتزاماة الت لم
ت د ويحر لاال من ماا اساترداد ماا دا مان التازام سااير ىلات وقاوع ا تلاار ىلات ا نحاالل يالتقايال()1م
مااثالً لااو اااان العقااد الماراد حلا يالتقاياال ىقااد ييااإ واااان التقاياال يعاد يارام العقااد وقياال الياادو ا التنليااذ
يحر لليائإ ا حتلاظ يملاية الييإ و يحر ل مطالية الموتري يالثمن ويحار للمواتري ىادم د اإ الاثمن
وىادم مطاليتا لليااائإ يتسااليم المييااإ مااا ذا اانااة ا لت ازماااة قااد نلااذة يعاا ا ااإن مااا لاام يا د من ااا
ياااون المتعاقااد ملزم ااً ي دائ ا و ياااون للمتعاقااد اثباار المطاليااة ي ا

ا حااين يحاار لااال من م اا مطاليااة

اثبر ياسترداد ما َدا من التزام ساير()2م
وحتاات ينااتج التقاياال ثاار يااانحالل العقااد الااذي وقااإ التقاياال يااين طر ي ا
ا تلار ىلت ا نحالل يالتقايل اما تم تسجيل ا تلاار ىلات العقاد ذاتا

يج ا

ن يااتم تسااجيل

وذلاق ا العقاود التا يلازم ل اا

التسجيل حتت تنتج ثر ا حياث يتوقاة نقال الملاياة ي اا ىلات التساجيل( )3وينااو ىلات ذلاق ذا اواترى
وبص ثالث محل العقاد مان مواتري ابول وذ ا
إن التقايل
1
2
3

ينتج ثر يالنسية للموتري الثان

لتساجيل العقاد قيال تساجيل التقايال منا ياين طر يا
الذي سير وسجل ىقد الييإ()4م

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1112م

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1113م

 -ىيااد الاارزار الساان وري – الوساايط  -مرجااإ ساااير – ص  944سااليمان ماارقس – المرجااإ الساااير – ص 634

مىل ا نجياادم – المرجااإ الساااير – ص  288ومااا يعااد ام رماااان يااو السااعود – المرجااإ الساااير – ص 277م محمااد
حسن ىيد الرحمن – المرجإ الساير – ص348م محمد المنج – المرجإ الساير – ص116م
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ثانااً :ت تب آثا رتااال
تترتا

ا لاج إرى لك قضائ أ أعذ -:

آثااار ا نحااالل يالتقاياال دون حاجااة لاات صاادور حااام قاااائ

ية سلطة تقديرية

ذلق وانما يعتير دور ااولاً قط وذلق

وىرض نزاع متعلر ي مام القاا
امنياً ُ
الدوا إ وابسيا

علت القاا

لاايس لقااا المواااوع

حالة ما ذا اان ا تلاار ىلات التقايال
ن يستبلص حصول التقايل الاامن مان

الت تيين اتجا نية وارادم طر العقد لت انحالل يالتقايال ويعتيار اذا مان المساائل

المواااوىية الت ا يسااتقل يتقاادير ا قاا ا المواااوع ل ا ن يسااتبلص ماان ىياااراة وردة ا

ورار

الدىوى ما يدلل ىلت ا تلار ىلت التقايل()1م
و يتوقة انحالل العقد يالتقايال ىلات ىاذار يوج ا حاد المتعاقادين لات المتعاقاد اثبار حياث
ن اإلىذار يراد من تحذير المدين وحث ىلت الو او يا لتزام وا نحالل يالتقايال

تتاوا ر يا ماا ياراد

ماان اإلىاذار حيااث ن التقاياال ياراد منا التحلاال ماان ا لت ازماااة المتقايلااة للمتعاقاادين ولااان ذلااق

يمنااإ

من ن ياون حد المتعاقدين قد ىذر المتعاقد اثبر للتنليذ قيل ا تلار ىلات التقايال قاد يااون امتناإ
ى اان التنلي ااذ قي اال ا تل ااار ىل اات التقاي اال مما اا اس ااتوج
المتعاقدين ىلت تقايل العقد التقايل

م اان ال اادائن ى ااذار الم اادين وم اان ث اام ت اام اتل ااار

يتوقة ا نحالل ي ىلات ىاذار يوج ا حاد المتعاقادين ل بار

مطاليا يا يالتنليذ()2م
ثارثاً:

ث ر جع روتااال-:
يث ااور التس ااا ل ح ااول م ااا ذا ا ااان التقاي اال يزي اال العق ااد يا ا ثر رجعا ا

المس لة و بالة حول تلسير اإلرادم الموتراة للمتعاقدين وقد ذ
ذلق سيتم تناول ا االتال :

1
2

 حمدي ىيد الرحمن – المرجإ الساير – ص  589م -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1117م
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م

والب ااالة ح ااول ااذ

اللق او لت ثالثة اتجا اة حول

 -0التجاه

ل :راس روتااال أث

يذ

جع -:

ذا ا تجا لت ر ض ن ياون لالنحالل يالتقايل ثر رجع

يالنساية لات المساتقيل قااط ماا المااا

لام يعااد ملاااً للمتعاقادين ومان ثاام

يرى ن التقايل ينتج ثر
يمان ماا لغاا

ويسااري

ااذا الحااام ساواو اااان العقااد الماراد قالتا ىقااداً وريااً م اااان ىقااداً زمنيااً لا ىقااد الييااإ يعتياار ا تلااار
ىلاات التقاياال يمثايااة يارام ىقااد جديااد ينااتج ثاار ماان يااوم ي ارما
قالت من ىقود المدم التقايل

يا ثر رجعا

يالنسية للمستقيل قط()1م

يسري

وياية ذا ا تجا ن

واذا اااان العقااد المتلاار ياين ط ار ا ىلاات

يجوز قياس التقايل ىلت اليطالن واللسأ إذا اان اليطالن يتقارر

اذلق يرجاإ لات ىادم يارام العقاد يصاورم صاحيحة مناذ اليداياة ماا يالنساية لات اللساأ ااإن

ىمااال ابثاار الرجع ا يقااوم ىلاات نااوع ماان المجاااز الااذي يبااالة الواقااإ بن العقااد انعقااد صااحيحاً ااو
موجود ما

مجال التقايل ال محل للتمادي

 -3التجاه رثان  :رتااال ااع عأث
يذ

جع -:

نصار ذا ا تجا ن التقايل لا ثا اًر رجعيااً و يتوقاة تقريار ابثار الرجعا ىلات رادم

الطاار ين المتقااايلين ا ثر التقاياال يتراااز ا
الماا

ذا المجاز وجعل ي ثر رجع ()2م

يااً و ن ا

ازلااة العقااد لاايس قااط يالنسااية للمسااتقيل ياال يالنسااية لاات

ذلق و ن اللسأ يعتير العقد الذي انحل يالتقايل ا ن لم ييرم صاالً وي ارىات

تطيير ابثر الرجع للتقايال ا العالقاة ياين المتعاقادين نلسا ما والبلاة العاام لالي ماا و دائني ماا ماا
يالنسية لت يير

1
2
3

و التقايل

ثر رجعياً
ياون ل اً

يالنسية لت المستقيل منعاً لإلارار ي م()3م

 وين محمد الغيات – المرجإ الساير – ص 81م حسام الدين اامل اب وان – المرجإ الساير – ص376م -حسام الدين اامل ا وان – المرجإ الساير – ص376م

 -ىيااد اللتاااح ىيااد الياااق – المرجااإ الساااير – ص  664م موساات ساالمان يااو ملااوح – المرجااإ الساااير – ص261

مىل نجيدم – المرجإ الساير – ص 288م
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 -2التجاه رثار :
يذ

ث ر جع روتااال ات قف عوى إ

رمتعاق اا-:

ذا ا تجا لت اىتيار ا نحالل يالتقايل مر وناً يما اتلر ىلي طر

العقد إذا راد

ثر رجعياً وان
اال ما ن ياون ا نحالل مستنداً لت الماا واتلر المتعاقدان ىلت ذلق اان للتقايل اً
راد اال الطر ين ن يقتصر ىلت المستقيل قط دون الرجوع لت الماا
التقايل مقتص اًر ىلت المستقيل دون الماا

ي تيقت اثثار الت رتي ا العقد

ذا ا تجا يرون ن اإلرادم الموتراة لطر
لالنحالل ي و ىدم ترتي

ذا ابثر وريطة

التقايل

ل ما ذلق يحيث يقإ
الماا ()1

وحد ا القادرم ىلت ترتي

نصار

ثر رجع

ي ثر التقايل ىلت الحقور الت ااتسي ا الغير ىلت

محل العقد قيل ا تلار ىلت التقايل()2م
ومن وج ة نظرنا إننا نتلر مإ ما ذ

لي الري اببير من ن ترتي

ابثر الرجع مر ون

يإرادم المتعاقدين حيث نرى ن ساس اتلار التقايل و اإلرادم الموتراة للمتقايلين و ما اللذان
يحددان ذا اانا يريدان ترتي
يترتي

ث اًر رجعياً ي يعودا لت الحالة الت اانا ىلي ا قيل التعاقد و ا اتلاو

ث اًر ورياً ي ا حتلاظ ياثثار الت رتي ا العقد قيل ا تلار ىلت التقايلم و ذا ما ادت المادم

( )168من القانون المدن
المتعاقدين لت الحالة الت

الللسطين

الت

تنص ىلت ن " :يوترط لصحة اإلقالة ماان ىودم

اانا ىلي ا قيل التعاقد" ويتاح من ذا النص ن المورع الللسطين

اوترط لصحة التقايل اماان ىودم المتعاقدين الت الحالة الت اانا ىلي ا قيل التغاقد ويذلق ياون قد

1

 -ىيااد الماانعم الياادراوي – المرجااإ الساااير – ص483م نااور ساالطان – المرجااإ الساااير – ص 283م ىيااد الناصاار

تو ير العطار -المرجإ الساير -ص244م سمير ىيد السيد تنايو – المرجإ الساير – ص 187م ىالو السيد محماود
ال از

2

– المرجإ الساير – ص 1121م رماان يو السعود – المرجإ الساير – ص276م

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1121م
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جعل للتقايل ث ار رجعيا ينص القانون ىلت بالة التوريعاة اببرى الت

لم تتامن مقايال ل ذا

النص وقد سير نقد ذا النص يما سير()1م
ععاً :رتااال رج ئ -:
يتلر طر ا العقد المراد حل يالتقايل ن يااون التقايال اليااً ي واامالً لاال الت ازمااة المتعاقادين
الناوئة ىن ذا العقد اما قد يتلر الطر ين ىلت تقايل جزو من محل العقد ريم يقائ دون االق الا
و جزئ ا ودون التصاارة ا و ا و من ا لاات الغياار وحيااث ن التقاياال قااائم ىلاات اتلااار وت ارا ا يااين
طر ا العقااد والتقاياال الالا جااائز ماان يااا

ولاات يجا

اائز حيااث ن ماان
ن ياااون التقاياال الجزئا جا اً

يملق اباثر و و التقايل الال يملق ابقل و و التقايال الجزئا ىلات نا يواترط لجاواز التقايال الجزئا
ن ياااون محاال العقااد قااايالً لالنقسااام والتجزئااة امااا لااو اااان العقااد الم اراد التقاياال الجزئ ا من ا ىقااد ييااإ
يوتمل محل ىلت ويئين و اثار متمااثلين و مبتللاين ايياإ مساان و قطعاة رض مان وابص واحاد
لت وبص واحد يعقد ييإ واحد و ييإ سيارتين مان ياائإ واحاد لات مو ٍ
اتر واحاد ذ

ماانإ مان تقايال

طر ا العقااد ا يعااض محاال العقااد دون الاايعض اثباار يقاادر حصاات ماان الااثمن رياام يقاااو ااال محاال
العقااد()2م و ااذا مااا ت اااد المااادم ( )3/167ماان القااانون الماادن الللسااطين التا جاااو ي ااا نا  " :تجااوز
يعض المعقود ىلي يما يقايل من ىوض"م

اإلقالة

صامتاً :إقار رتااال-:
لم يرد

القانون المدن الللسطين نصاً ينظم قالة التقايل اما لم يتناول اللق الواع

يالييان ت ث اًر يالقوانين المدنية ومن وج ة نظرنا نرى ىدم وجود مانإ من يراد نص يتناول ذ الحالة

1
2

 -نظر

ذا اليحث – ص  61م

 -موست سلمان يو ملوح – المرجإ الساير – ص 259م ىالو السيد محمود ال از

وما يعد ا م
77

– المرجإ الساير – ص1125

يالييان امن نصوص القانون المدن الللسطين

حيث تعد رادم المتقايلين الموتراة

ساس

التقايل وقد تتج رادت ما لت قالة التقايل ي العودم لت العقد مرم برىم
لذلق نقترح ىلت المورع الللسطين

اا ة النص التال " :يحر للمتقايلين ن يتقايال تقايل

العقد يحيث يعودا لت صل "م
رمطوب رثان
آثا رتااال عارنتع روغا ف
ن اتلار طر العقد المراد حل يالتقايل يجا
ي ثر ا نحالل يالتقايل ىلت حقوقا

او :اال وابص ااتسا

رفاو ر ضع
يماس حقاور الغيار( )1ويقصاد ياالغير الاذي
حقاا ىلات محال العقاد الماراد حلا يالتقايال

قياال اتلااار الطاار ين ىلاات التقاياال و قياال تسااجيل ا تلااار ذا اااان يحتاااج لاات التسااجيل لنقاال ملايااة و
ترتيا
ورط

حار ىلات محال العقاد و يااا دائنا

حااد المتعاقادين ومان تقارر لا اواتراط لمصالحت يموجا

العقد المنحل يالتقايل()2م
من اوترى محل العقد من موتري ابول قيل وقوع التقايل قد ااتس

طر

ملايت ومن ثم ذا راد

ىقد الييإ ابول التقايل من ياون التقايل ياطالً و ثر ل يالنسية للموتري الثان ()3م
و يساري التقاياال ا حاار الموااتري الثاان يواارط ن ي ارىا تسااجيل ىقااد يالواراو قياال تسااجيل

ا تلااار ىلاات التقاياال ااإذا س ااير المتعاقاادان المتقااايالن لاات تسااجيل ا تل ااار اااان اتلاق مااا ساااريا ا ا

1

 -ىي ااد الم اانعم الي اادراوي – المرج ااإ الس اااير– ص482م ىم اار ىلا ا الوامسا ا – المرج ااإ السااااير –ص33م محم ااد

المنج – المرجإ الساير – ص116م

2
3

 -ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1127م

 -حماادي ىيااد الاارحمن – المرجااإ الساااير – ص 592م موساات ساالمان يااو ملااوح – المرجااإ الساااير – ص  261م

ىالو السيد محمود ال از

– المرجإ الساير – ص  1127م
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مواج ة الموتري الثان

ماا ذا قاام المواتري الثاان يالتساجيل قيال تساجيل المتعاقادين المتقاايلين يااون

محل العقد()1م

ل الحر

وت اد محامة النقض المصرية ىلت المعنت الساير يقول ا (الغير الذي
و من ااتس
ابول

ىلت العقار المييإ حقا ىينيا وان ذلق

يمس التقايال حقوقا

يتحقار يالنساية لمواتري العقاار مان المواتري

يو ر ىقد اليياإ والت واير ياالحام الصاادر ا دىاوى صاحة التعاقاد ىلات اامش صاحيلت ا

المو رم)()2م
وقد ياون الغيار الاذي

يساري التقايال ا مواج تا مسات ج ار محال العقاد مان مواتري لا حار

ا نتلااع ياالعين الما جرم ريام وجاود التقايال اال يماس ا تلاار ىلات التقايال ياين طر ا العقاد ىلات حاار
المست جر

ا نتلاع يالعين الم جرم( )3وقد ياون الحر الاذي يتقارر للغيار و يمسا التقايال او حار

ر اان ام ااا ل ااو ر اان المو ااتري مح اال الح اار ىن ااد و اابص آب اار ا اامانا للو اااو يدينا ا
والموتري ىلت تقايل العقد ذا التقايل

يمس حقاور الادائن المارت ن يال ينتقال محال العقاد لات الياائإ

محمالً يحر المرت ن( )4وقد يراد يالغير الذي

1

ااإذا اتل اار الي ااائإ

ياار من تقايل طر العقد صاح

الولعة( )5إن

 -حمدي ىيد الرحمن – المرجإ الساير – ص 592م سمير ىيد السيد تنايو –المرجإ الساير – ص187م

2

 -نقض مدن – نو مير سنة  1979طعن  762س  45ر موار لي لدى :حمدي ىيد الرحمن– المرجإ السااير –

3

 -ىيد اللطية محمد ىامر – المرجإ الساير – ص  41م

ص  593م

4

 -ويس ااري ااذا الحا اام ول ااو ا ااان الح اار ال ااذي ااتس ااي الغي اار ىل اات مح اال العق ااد ىي ااارم ى اان ح اار امتي اااز و ارتل ااار و

ابتص اااصم انظ اار ىم اار الس اايد ىي ااد ا – المرج ااإ الس اااير – ص 323م ىي ااد الم اانعم الي اادراوي – المرج ااإ السااااير-

ص482م موست سلمان يو ملوح – المرجإ الساير – ص  261م ىمار ىلا الوامسا – المرجاإ السااير – ص 33
م محم ااد حس اان ىي ااد ال اارحمن – المرج ااإ السا ااير – ص 348م ى ااالو الس اايد محم ااود ال از ا ا – المرج ااإ الس اااير – ص
1128م رماان يو السعود – المرجإ الساير – ص 276م

5

 -تعتياار الواالعة ساايياً ماان ساايا

اس ا

الملايااة ا العقااار ذ يحاال ي ااا الوااليإ محاال الموااتري ا مواج ااة اليااائإ

وتنص المادم( ) 1 /1168من القانون المدن الللسطين ىلت ن  ( :الولعة
الموتري يما دا من الثمن والنلقاة ) م
79

حر تملق العقار المييإ ولو جي ار ىان

حر الوليإ

اببذ يالولعة

ويثية ل حر جديد

يسقط يتقايل طر

ىقد ييإ العقار حيث ييقات حار الواليإ مااموناً

الولعة ياإلقالة ذا اان قد ات اببذ يالولعة

ويعتير المنتلإ
ماان تقاارر لا حاار يموجا

الييإ ابصل ()1م

ىقد ا وتراط لمصلحة الغير من الغير الذي يج
واارط ا العقااد الااذي يتقاياال يا طر ااان

يمس التقايل حقوقا

يساارى ثاار التقاياال ا مواج تا

ىلت ن ذا ااان المنتلاإ لام يعلان قيولا لالواتراط يجاوز للمواترط والمتع اد ا تلاار ىلات التقايال وينلاذ
ذلاق ا مواج ااة المنتلاإ مااا ذا ااان المنتلااإ قاد ىلاان قيولا لالوااتراط لمصالحت
والمتع اد حرماان المنتلااإ مان الميازم التا تقاررة لا يموجا
قيول المنتلإ

اذا التصارة ذ ن التقاياال

يموا قة المنتلإ ىلت التقايل يالريم من ن ليس طر ا

ويعتياار ماان الغياار الااذي

يجا

ااال يجاوز للموااترط

ن ياااار ماان التقاياال دائنا

يسارى يعااد

ىقد ا وتراط()2م
حااد المتعاقاادين ذا وقااإ التقاياال

اا ار ار يحقااوق م حيااث يجااوز ل اام الطعاان ا ا تل اار ىلاات التقاياال يالاادىوى اليولصااية( )3ويجااوز ل اام
مياورم الطعن ولو لم يان للتقايل ثر رجع

يما يين طر ي

وذلق ذا اان التقايل ياار يحقاوق م مان

بالل الت ثير ىلت الامان العام()4م
ويترت ا

ىلاات مااا سااير ن ا يجااوز للغياار الااذي يااار التقاياال يمصااالح وىلاام يصااورية اتلااار

المتعاقدين ىلت التقايل ل ن يتمسق يصورية التقايل ول ن يقايم الادليل ىلي اا ياا اة طارر اإلثيااة

1

 -ىيااد اللطيااة محمااد ىااامر – المرجااإ الساااير – ص 39م ىااالو الساايد محمااود ال از ا – المرجااإ الساااير – ص

1128م

2

 -حساام الادين اامال ا اوان – المرجاإ الساااير – ص 378م ىاالو السايد محماود ال از ا – المرجاإ الساااير – ص

 1129م

3

 -ىياد اللطيااة محمااد ىااامر-المرجااإ الساااير-ص 41والاادىوى اليولصاية ا دىااوى ىاادم نلاااذ التصاارة وقااد نااص

ىلي اا القااانون الماادن الللسااطين

ا

المااادم (  ) 249والتا تانص ىلاات نا  ( :لااال دائاان صاايح حق ا مسااتحر ابداو

وصدر من مدين تصرة اار ي ن يطل

4

ىدم نلاذ ذا التصرة

 ىمر السيد حمد ىيد ا – المرجإ الساير – ص 323م81

حق مممممم )م

يمااا ا ذلااق اليينااة والق ارائن يااا اان اة قيمااة الن ازاع ياىتيااار ماان الغياار واذا ثياار مااام المحامااة ال اد إ
وا اان تجا ل ا ل بالل يحر الد اع()1م

يالصورية ىلي ا ن تتحقر من

رثار

رمعل

م ن عاا رفاو إلتالم
سنتناول

رفاو ر ضع

ذا الميحث موازنة ياين نقااط التوااي ونقااط ا باتالة ا اللقا اإلساالم واللقا

الواع حول انحالل العقد يالتقايل وذلق ىلت النحو التال :
أ الً :رتشاعو عاا رفاو إلتالم
 -1توا ر االً من مذا

رفاو ر ضع -:

اللق اإلساالم ابريعاة واللقا الوااع

ا ىادم وااإ تعرياة واامل ماانإ

للتقايال حيااث ااان ناااق ىادم تعريلاااة للتقايال ساواو ا اللقا اإلساالم

م ا اللقا الواااع

وردة تعريلاااة تناولااة المل ااوم اللغااوي للتقاياال ولاام تيااين طييعااة ونطااار التقاياال ومااا يترت ا

حيااث

ىلي ا ماان

آثارم
-2اما لم يرد وج اتلار حول طييعاة التقايال ياين ق ااو اللقا اإلساالم و ق ااو اللقا الوااع
اتلر مذ

المالاية مإ ما ذ

لي ي يوسة صاح

ي حنيلة من مذ

الحنلية

التقاياال ىقااد جديااد ا حاار المتعاقاادين و ا حاار الغياار و ااو مااا يتلاار مااإ مااا ذ ا
ا تجا اااة الت ا يتلاارع من ااا اللق ا الواااع
التقايال ماا او
الوااا عية ومااذ

1

اىتيار ن
لي ا اتجااا م ان

حيااث يوجااد اتجااا ا اللق ا الواااع ذ ا

ىقاد جدياد ا حار ااالً ماان المتعاقادين والغيار وقاد ذ ا
الحنايلااة واإلمااام ز اار ماان مااذ

81

لاات اىتيااار

اتجاا آبار وياام مااذ

الحنليااة لاات اىتيااار ن التقاياال مااا ااو

 -حمدي ىيد الرحمن – المرجإ الساير – ص 593م

حياث

سااأ ا

حر المتعاقدين و

حار الغيار و او ماا اتلار معا اتجاا مان ا تجا ااة ابريعاة التا اتجا ليا اللقا

الواع من اىتيار ن التقايل ما و
النعماان ماان مااذ
ووا قا ا
ذ ا

حر المتعاقدين و

سأ

الحنليااة ن التقاياال ماا ااو
ماان اللق ا الواااع

ااذا جانا

حر الغيار واىتيار يا حنيلاة

سااأ ا حاار المتعاقادين وىقااد جديااد ا حاار الغياار

و ااو مااا ذ ا

لي ا محمااد – صاااح

يا حنيلااة –

نا

لاات ذا لاام يااان جعل ا سااباً ا حاار المتعاقاادين ياااون ىقااداً جديااداً ا حق مااا وحاار يير مااا

للارورمم
-3يتلاار مااذ

اللق ا اإلسااالم واللق ا الواااع حااول نطااار التقاياال قااد اتلقااا ىلاات ااارورم ت اوا ر

اوايط إلىمال التقايل يج

لتطيير التقايل ن يرد وصة العقد ىلت التصارة الماراد حلا يالتقايال

ويذلق اإن ي ىالقاة ياين طار ين و ي تصارة
التقاياال ىلي ا

حيااث ن ا

يقااإ

ىلاات وجااو وقااوع التقاياال ىلاات العقااود الصااحيحة قااط يج ا

ياون العقد نو صحيحاً مستو ياً لوروط انعقاد
حاااام التقاياال ىلي ا

واتلاار المااذ

يصادر ىليا وصاة العقاد

يماان تطييار حااام

إذا انعقد العقد واان ياطالً ال ياون صالحاً لتطيير

اإلسااالم والمااذ

العقديااة الصااحيحة ملزمااة للجااانيين يحيااث

ن

الواااع ىلاات وجااو

ن تاااون ااذ الرايطااة

يجااوز بحااد الطاار ين حل ااا يإرادت ا المنلااردم ياال يحتاااج

تلار وراا الطرة اثبرم
-4اتلر اللق اإلسالم واللق الواع ىلات اارورم وجاود واروط للتقايال ويتوااي ااال الماذ يين ا
وجااو ت اوا ر راااا المتعاقاادين وذلااق يت اوا ر اإليجااا

والقيااول ماان الي مااا واتلاق مااا ىلاات ن وسااائل

التعيير ىن الراا تتمثل يالتعيير يالللظ و الاتاية و ياإلوارم المع ودم و ىن طرير المعاطام واتلقاا
ىلت وجو اتحاد المجلس سواو ااان متحاداً حقيقاة م حامااً واتلقاا ىلات ن يااون الرااا ساليماً باليااً
ماان ي ىي ا

واتلقااا ىلاات وجااو

ن ياااون محاال العقااد الم ا ارد حل ا يالتقاياال قائم ااً وموجااوداً ويصاالح

للتقايلم

82

-5ويتلا ار اللقا ا اإلس ااالم واللقا ا الوا ااع ىلا ات ن التقاي اال يا ا دي ل اات يا اراوم طر يا ا م اان ا لت ازم اااة
المترتية ىلت العقد ال يحر بي من ما مطالية اثبر يالو او يالت ازما ا العقاد وذلاق بن العقاد يعاد
آثااار

التقاياال يعااد ا ا ن لاام يااان ويتلقااا ىلاات ن التقاياال يقااإ ياااإلرادم الموااتراة للمتعاقاادين حيااث يرت ا

يمجرد اتلار طر ي ىلي دون حاجة لت حاام يصادر مان القاااو اماا جااز ااالً مان اللقا اإلساالم
وىلاات ىاادم اإلاارار يحاار الغياار الااذي نو ا لا حاار ىلاات محاال العقااد

واللقا الواااع التقاياال الجزئا

الذي وقإ ا تلار يين طر ي ىلت حل يالتقايلم
ثانااً :الصتالف عاا رفاو إلتالم
 -1ذ

اتجا

لم يور لي
 -2ذ

رفاو ر ضع -:

اللق الواع
المذ

طييعة التقايل لت اىتيار وسيلة نحالل العقد ونقا

و ذا ما

اإلسالم م

اللق اإلسالم

وروط التقايل لت ن ياون يمثل الثمن ابول من يير زيادم و نقصان

إن اوترط زيادم و نقصان ذ

ري لت اىتيار تقايالً مإ يطالن ذا الورط وذ

ري ٍ
ثان لت

اىتيار سأ وحل للعقد ابول مإ ابتالة حول مدى جازم التقايل ىند اوتراط زيادم الثمن ذ
اتجا لت اىتيار التقايل صحيحاً ويلغ الورط ي يقإ يمثل الثمن ابول مإ اىتيار ورط الزيادم ا ن
لم يان وذ

اتجا ٍ
ثان لت اىتيار التقايل ياطالً وذلق لوجود الورطم

 -3انلرد القانون المدن الللسطين

واإ ورط من وروط التقايل و و ماانية ىودم المتعاقدين

لت الحالة الت اانا ىلي ا قيل التعاقد و و ما لم يور لي
 -4جاز اللق اإلسالم
الواع

اللق اإلسالم م

قالة التقايل ي لغاو ا والعودم لت صل العقد

لت قالة التقايلم
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حين لم يور اللق

رصاتم
نبلص من ذا اليحث المتعلر يانحالل العقد يالتقايل لت النتائج والتوصياة التالية-:
أ الً :رنتائج-:
 -1التقايل و" :اتلار طر العقد ىلت حل الرايطة العقدية ا العقاود الملزماة لجاانيين يإرادت ماا
الموتراة سواو قيل و ثناو تنليذ العقد ي ثر رجع
يوا ااح ااذا التعري ااة ن التقاي اال يجا ا

و وري"م

ن يق ااإ ياتل ااار طر ا ا العق ااد ىل اات التحل اال م اان ا لت ازم اااة

المترتية ىلي ما من جراو ذا العقد الملزم للجانيين وقد يقإ ذا ا تلاار ساواو قيال التنلياذ و ثنااو
تنليذ ويمان ل ذا التقايل ن يرت

آثار يوال وري و يوال رجع و قاً تلار المتقايلينم

 -2يعد التقايل وسيلة متميزم ومستقلة من وسائل انحالل العقد بال اً لما اىتير المورع الللسطين
القانون المدن من ن سأ اتلاق

ا

يما يين المتعاقدين وىقد جدياد يالنساية للغيار حياث ناص ا

المااادم ( )169منا ىلاات نا "اإلقالااة ا حاار المتعاقاادين سااأ و ا حاار الغيار ىقااد جديااد" حيااث
يتميز التقايل ىن اللسأ ا تلاق
وليس للمدين ذلق ما التقايل ال يقإ

اللسأ ا تلاق الدائن وحد

ن

ياإلرادم الموتراة للمتعاقادين ويرتا

رجعياً قط ىلت بالة التقايل الذي قد يرت
و ا اللسااأ ا تلاااق

و الذي يملق حر اللسأ
اللساأ ا تلااق

ثا اًر

ث اًر رجعياً و قاً لما ياتم ا تلاار ىليا ياين المتقاايلين

يااد و ن يااتم ىااذار الماادين قياال يقاى ا ىلاات بااالة التقاياال الااذي يقااإ دون

حاجة لإلىذارم
والتقايل

يعد ىقداً جديداً يالنسية للغير حيث اية من الممان ن نطلر ىلت ال اتلار لحل ىقد

وصة ىقد جديد التقايل وسيلة متميزم من وسائل انحالل العقدم
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 -3لاام ياانظم القااانون الماادن الللسااطين واارط وقااوع التقاياال يمثاال الااثمن ال اوارد ا العقااد –الااثمن
ابول -الذي اوترط اللق اإلسالم

ياىتيار ن التقايل او وسايلة مان وساائل حال العقاد ولايس ىقاداً

جديداًم
 -4لاام ياانظم المواارع الللسااطين

قالااة التقاياال امااا لاام يناااقش اللق ا الواااع

ااذ المس ا لة ىلاات

بالة اللق اإلسالم الذي تعرض ل ا تلصيالًم
ثانااً :رت صااع-:
 -1حااذة المااادم ( )169ماان القااانون الماادن الللسااطين التا تاانص ىلاات ن ا  " :اإلقالااة ا حاار
المتعاقاادين سااأ و ا حاار الغياار ىقااد جديااد"م حيااث يعااد التقاياال وساايلة متميازم ومسااتقلة ماان
وسائل انحالل العقد ما و سأ اتلاق و ىقد جديدم
 -2اا ة نص قانون امن نصاوص القاانون المادن الللساطين يانظم وارط وقاوع التقايال يمثال
الاثمن الاوارد ا العقاد –الاثمن ابول -ونقتاارح الانص التاال  " :يوااترط لصاحة التقايال ن يقااإ
يمثل الثمن الوارد

العقد دون زيادم و نقصان"م

 -3اا ة نص امن نصوص القانون المدن الللسطين ينظم اارم قالاة التقايال ونقتارح الانص
التال " :يحر للمتقايلين ن يتقايال تقايل العقد يحيث يعودا لت صل "م
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رم جع
أ الً :رم جع روغ ا -:
 -1يو اللال جمال الدين اين منظور محمد يان ماارم ابنصااري اب ريقا – لساان العار – المجلاد
ابول– دار المعارةم
 -2يا ا ار يم مص ااطلت حم ااد الزي اااة حام ااد ىي ااد الق ااادر محم ااد النج ااار – المعج اام الوس اايط – الطيع ااة
الرايعة – ماتية الورور الدولية –  1425ا 2114 /مم
 -3مجاادي ال ادين محمااد ياان يعقااو الليااروز يااادي– القاااموس المحاايط – الطيعااة الثامنااة – م سسااة
الرسالة –  1426ا 2115 /مم
ثانااً :م جع رفاو إلتالم -:
1م يت اليرااة حمد ين محمد ين حمد الدردير– الورح الصغير ىلت قر المسالق لت مذ
اإلمام مالق– الجزو الثالث – دار المعارةم
2م ي زاريا يحيت ين ورة النووي الدموق  -رواة الطاليين – المن اج السوي

ترجمة اإلمام

النووي منتقت الينيوع يما زاد ىلت الرواة من اللروع للحا ظ جالل الدين السيوط – تحقير
ىادل حمد ىيد الموجود – ىلت محمد معوض – الجزو الثالث – دار الات

العلميةم

3م ي ىيدا ين حمد ين محمد ين قدامة المقدس  -المغن  -ىلت مبتصر ي القاسم ىمر ين حسين ين ىيدا

ين حمد البرق  -الجزو الرايإ -ىالم الات م
4م ي ىيدا محمد البرو  -ىلت مبتصر اإلمام ي الاياو سيدي بليل -ورح البرو ىلت
مبتصر بليل -الجزو البامس -الطيعة الثانية -المطيعة الايرى ابميرية1317 -هم
5م حمد ين قاسم العنس اليمان الصنعان

التاج المذ

بحاام المذ

 -ورح متن ابز ار

ق ابئمة ابط ار -الجزو الثان  -دار الحامة اليمانية1414 -ه 1993-مم
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مذ

6م اإلمام ي حنيلة النعمان  -اللتاوى ال ندية

اإلمام ي حنيلة النعمان – امو الجزو

الثالث من تاوي قاايبان – الجزو الثالث – الطيعة الثانية – المطيعة ابميرية –  1311ام
7م سليمان الجمل-حاوية سليمان الجمل ىلت ورح المن ج لويأ اإلسالم زاريا ابنصاري – المجلد
الثالث – دار حياو التراث العري م
8م ومس الدين يو ىيدا محمد ين ىيدا الزراو  -ورح الزراو ىلت متن البرق  -دراسة و
تحقير ىيد الملق ين ىيدا ين د يش -المجلد الثان  -الطيعة الثالثة – ماتية ابسدي-
1431ه – 2119مم
9م ومس الدين الويأ محمد ىر ة الدسوق – حاوية الدسوق ىلت الورح الايير بيت اليرااة حمد
الدردير – وي امو الورح المذاور للويأ محمد ىليش – الجزو الثالث – دار حياو الات
العرييةم
11م

ومس الدين محمد ين البطي

الوريين  -مغنت المحتاج لت معر ة معان

للاظ المن اج–

ىلت متن من اج الطاليين بي زاريا يحيت ين ورة النووي الوا ع  -اىتنت ي محمد بليل
ىيتان  -الجزو الثان – الطيعة ابولت– دار المعر ة – 1418ه 1997-مم
11م

ىيد الرحمن ين محمد ين سليمان الالييول  -مجمإ ابن ر
ي ار يم ين محمد ين ي ار يم الحلي -و مع الدر المنتق

ورح ملتقت ابيحر-لإلمام

ورح الملتقت للويأ محمد ين ىل

ين محمد الحصن – برج آيات و حاديث بليل ىمران المنصور – الجزو الثالث – الطيعة ابولت
– دار الات
12م

العلمية 1429 -ه – 1998مم

ىيد الغنت الغنيم الدموق الميدان الحنل – الليا

الماتية العلمية – ييروةم
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ورح الاتا

– الجزو الثان –

13م

ىالو الدين ي الحسن ىلت ين سليمان المرداوي – اإلنصاة

ىلت مذ

معر ة الراجح من البالة

اإلمام حمد ين حنيل – حام وحقق محمد حامد اللق – الجزو الرايإ – الطيعة

ابولت–  1375ا 1956 -مم
14م

ىالو الدين ي يار ين مسعود الااسان الحنل – يدائإ الصنائإ

ترتي

الورائإ – الجزو

البامس – الطيعة ابولت – الماتية الحييية – يااستان م
15م

بر الدين ىثمان ين ىل الزيلع الحنل – تييين الحقائر ورح انز الدقائر – ي امو

حاوية و ا

الدين حمد الولي – الجزو الرايإ – الطيعة ابولت – المطيعة الايرى ابميرية-

 1314ا.
16م

مالق ين نس ابصيح  -المدونة الايرى -رواية اإلمام سحنون ين سعيد التنوب ىن اإلمام

ىيد الرحمن ين قاسم -و يلي ا مقدماة اين رود لإلمام ي الوليد محمد ين حمد ين رود -الجزو
الثالث -دار الات
17م

العلميةم

محمد يو ز رم – الملاية ونظرية العقد

الوريعة اإلسالمية -ر إ ىيد الرحمن النجدي-

دار اللار العري م
18م

محمد آمين اين ىايدين – رد المحتار ىلت الدر المبتار ورح تنوير ابيصار – دراسة

وتحقير ىادل حمد ىيد الموجود– ىلت محمد معوض– الجزو السايإ – دار ىالم الات –
 1423ا 2113 -مم
19م

محمد ين حمد اللتوح الحنيل الو ير ياين النجار -منت ت ا راداة

جمإ المقنإ مإ

التنقيح وزياداة -مإ حاوية المنت ت لعثمان ين حمد ين سعيد النجدي -تحقير ىيدا ين ىيد
المحسن الترا  -الجزو الثان  -الطيعة ابولت -م سسة الرسالة1419 -ه 1999مم
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21م

المذ

محمد ين محمد ين محمد الغزال – الوسيط

– حقق وىلر ىلي حمد محمود

ي ار يم – المجلد الثالث – الطيعة ابولت – دار السالم –  1417ا1997 -م م
21م

محمود ين حمد ين موست ين حمد ين الحسين المعروة ييدر الدين العين الحنل – اليناية

ورح ال داية – تحقير يمن صالح وعيان – الجزو الثامن – الطيعة ابولت – دار الات

العلمية

–  1421ا 2111 -م
22م

العام – يتطوير

مصطلت حمد الزرقا – المدبل اللق

الترتي

والتيوي

والزياداة –

الجزو ابول – الطيعة ابولت – دار القلم  1418 -ا 1998-مم
23م

منصور ين يوسة الي وت  -الروض المريإ ورح زاد المستقنإ – حاوية محمد ين صالح

العثيمين – تعليقاة ىيد الرحمن ين ناصر السعدي – دار الم يد – م سسة الرسالةم
24م

و ية الزحيل – اللق اإلسالم و دلت – النظرياة اللق ية والعقود – الجزو الرايإ – الطيعة

الثانية – دار اللار –  1415ا 1985 -مم
25م

يوسة ين ي ار يم ابردييل – ابنوار بىمال ابيرار -تحقير بلة ملا المطلر حسين

ىيدا العل  -الجزو ابول – دار الاياو1427 -ه -سنة 2116م  -ص 453م
ثارثاً :رم جع راان نا -:
1م حمد محمد ىل داود – حاام العقد

اللق اإلسالم والقانون المدن  -الجزو الثان والثالثم

2م مير رج يوسة – العقد واإلرادم المنلردم –
للقانون المدن وي حاام محامة النقد – المات

التقنين المدن معلقا ىلي ا يابىمال التحايرية
الجامع الحديث – 2118م

3م مين دواس – مصادر ا لتزام – المصادر اإلرادية – العقد واإلرادم المنلردم – الجزو ابول –
الورور – 2114م
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4م نور سلطان – مصادر ا لتزام –
الطيعة الثانية – المات

القانون المدن ا ردن – دراسة مقارنة

اللق اإلسالم –

القانون – 1998مم

5م نور طلية – انحالل العقود – المات

الجامع الحديثم

6م ياد محمد جاد الحر -النظرية العامة لاللتزام -مصادر ا لتزام -الطيعة ابولت2119 -م
7م تو ير حسن رج – محمد مح مطر – ابصول العامة للقانون – الدار الجامعية – 1988م
8م جالل ىل العدوي – صول ا لتزاماة – مصادر ا لتزام – منو م المعارة – 1997م
9م

جميل الورقاوي – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام – الاتا

ابول – دار الن اة

العريية – سنة 1995م
11م حسام الدين اامل اب وان – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام – الجزو ابول–
الطيعة الثانية – 1995م
11م حمدي ىيد الرحمن – الوسيط
و ا رادم المنلردم -الاتا

النظرية العامة لاللتزاماة -المصادر اإلرادية لاللتزام -العقد

ابول -الطيعة ابولت-دار الن اة العريية1999 -م

12م رماان يو السعود – مصادر ا لتزام – دار الجامعة الجديدم – 2117مم
13م سليم رستم ياز اللينان -ورح المجلة -الجزو ابول و الثان  -دار الثقا ةم
14م سليمان مرقس  -الوا

ورح القانون المدن –

ا لتزاماة – نظرية العقد واإلرادم

المنلردم – المجلد ابول – الطيعة الرايعة – 1987م
15م سمير ىيد السيد تنايو – مصادر ا لتزام "العقد – اإلرادم المنلردم – العمل يير الموروع –
اإلثراو يال سي

– القانون" -منو م المعارة – 2115م

16م ىيد الرزار حمد السن وري – الوسيط

ورح القانون المدن – نظرية اإللتزام يوج ىام –

مصادر ا لتزام – العقد – المجلد ابول – الطيعة الثالثة – دار الن اة العريية – 1981م
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اللق اإلسالم  -دراسة مقارنة ياللق الغري -

17م ىيد الرزار السن وري – مصادر الحر –
المجلد الثان  -دار اللارم

18م ىيد اللتاح ىيد الياق – نظرية العقد واإلرادم المنلردم – دراسة معمقة ومقارنة ياللق اإلسالم
– 1984م
19م ىيد القادر اللار – يوار ىدنان ملااوي – مصادر ا لتزام – مصادر الحر الوبص
القانون المدن – دار الثقا ة –  1432ا 2111مم
21م ىيد القادر اللار – مصادر ا لتزام – ماتية دار الثقا ةم
21م ىيد اللطية محمد ىامر – اإلقالة

اللق والقانون – دار مرجان للطياىة م

العقود –

22م ىيد المنعم اليدراوي -النظرية العامة لاللتزاماة –

القانون المدن المصري – مصادر

ا لتزام – الجزو ابول – 1992مم
23م ىيد الناصر تو ير العطار – نظرية ا لتزام
الاتا

الوريعة اإلسالمية والتوريعاة العريية-

ابولم

24م ىدنان ي ار يم السرحان نوري حمد باطر – ورح القانون المدن – مصادر الحقور
الوبصية – ا لتزاماة – دار الثقا ة –  1429ا 2118 -مم
25م ىل حيدر -درر الحاام ورح مجلة ابحاام – تعري

م الحسين  -الجزو ابول -دار

الثقا ة 1431 -ه 2111مم
26م ىل نجيدم – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام – الاتا

ابول – دار الن اة العريية

– 2115-2114م
27م ىمر السيد حمد ىيدا – نظرية العقد

قانون المعامالة المدنية اإلمارات – دراسة مقارنة

ياللق اإلسالم – دار الن اة العريية – 1416ه – 1995مم

91

28م ىمر ىل الوامس – سأ العقد – المراز القوم لإلصداراة القانونية – 2111مم
29م

وين محمد الغيات – قالة العقد

اللق اإلسالم و القانون المدن – الطيعة ابولت –

1985م
31م محمد المنج – دىوى التقايل والغاو العقود – يسي

ىدم الريية

تنليذ العقد ياتلار

الطر ين ( التقايل ) و ياإلرادم المنلردم ( اإللغاو ) – الطيعة ابولت– منو م المعارة–
2111م
31م محمد حسام محمود لطل – النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام –  2111-1999م
32م محمد حسن ىيد الرحمن – مصادر ا لتزام – دراسة مقارنة – الطيعة الثانية – دار الن اة
العريية –  1431ا 2111 -مم
33م محمد حسن ىيد الرحمن -مصادر ا لتزام -دراسة مقارنة -الطيعة الثانية -دار الن اة
العريية1431 -ه 2111مم
34م المحمدي حمد يو ىيست – انحالل الرايطة التعاقدية

القانون المدن المصري – دار

الن اة العريية – 2114م
35م منذر اللال – النظرية العامة لاللتزاماة – مصادر ا لتزام – الجزو ابول – الطيعة الثالثة
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36م موست سلمان يو ملوح – ورح موروع القانون المدن الللسطين  -مصادر ا لتزام -المصادر
اإلرادية و المصادر يير اإلرادية -الطيعة ابولت2113-2112 -م
37م نييل ي ار يم سعد -النظرية العامة لاللتزام – مصادر ا لتزام -الجزو ابول – دار الجامعة
الجديدم – 2117م
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ععاً:

علا

رمنش -:

 -1ي ار يم نيس محمد يحيت – اإلقالة – سأ العقد يراا الطر ين – دراسة مقارنة – رسالة
ماجستير لدى جامعة النجاح الوطنية – نايلس 2111-م
 -3ياد محمد جاد الحر -المعالجة التوريعية بسيا

انعدام التمييز

مجلة ابحاام العدلية

ومدى الايت ا -دراسة تحليلية مقارنة مإ موروع القانون المدن الللسطين  -مجلة جامعة ابز ر يغزم
سلسلة العلوم اإلنسانية سنة  --2111المجلد  -12العدد2
-3ىالو السيد محمود ال از

 -انحالل الرايطة العقدية ياللسأ و ا نلساخ و التلاسأ – دراسة

مقارنة يين القانون المدن و اللق اإلسالم –رسالة داتو ار لدى جامعة طنطا – سنة 2116
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