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إهداء
إىل من ختجل أمام عظمتهما احلروف ...
والدي احلبيبني
أدامهما اهلل تاجاً فوق رأسي وأطال اهلل يف عمريهما
أهدي هذا اجلهد املتواضع...

الباحث
ث

شكر وتقدير
أبدأ شكري هلل العلي القدير الذي ال يتحرك ساكناً إال بأممر وتوفيقأيل يف يف
إهنأاء هأأذ الرسأالة وأسأمليل عأ وجأأل التوفيأأل واأجأأر مأأن عنأأد  ,كمأأا وأتقأأدم
بالشكر والعرفان أساتذتي الكأرام أعضأاء اييةأة التدري أية يف كليأة
احلقوق جبامعة اأهزهر ,وأخص بالذكر أستاذي الأدكتور إيأاد دمأد جأاد
احلل ,الأذي تضضأل بارشأراف علأه هأذ الرسأالة ,وقأدم يف كأل عأونن مأن أجأل
االرتقاء هبا وإثرائها بكل جديد.
فلهم مين حتية إجاللن وإكرامن

ج

ملخص الرسالة
تتنــاول الد ارســة بيــان حكــام الغــبن التــي نهم ــا كــل مــن مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون الم ـدني
األردني رقم ( )14لسنة  ,4991وقد كان لزاماً علينا التطرق لألحكام المنهمة للغبن في القانون المدني
الفلســطيني رقــم ( )1لســن  ,3143كون ـ ســار المفعــول فــي قطــا غ ـزة ,حيـ

يعــد الغــبن المجــرد وفق ـاً

للق ـوانين الســابقة عيب ـاً مــن عيــود العقــد ,كمــا ويعــد عيب ـاً مــن عيــود الر ــا ذا اقتــرن الغــبن الفــاح
بالتغرير وفقاً ألحكام مجلة األحكام العدلية والقـانون المـدني األردنـي ,و اقتـرن باالسـتغلل وفقـاً ألحكـام
القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.
وقد اختلفت التشريعات بدورها في معالجة الغبن ,فمن م مـن سسـ علـى مبـد الحريـة التعاقديـة,
ومن م من اعتبره مسألة اجتماعية ,والبعض اآلخر نهر لي بنهـرة األخـلق والـدين والعـدل ,ومـن م مـن
فسره باللجوء لى نهرية السبد وفكرة النهام العام.
ولكــي نكــون بصــدد ن العقــد قــد لحــق بـ عيــد الغــبن ,يجــد تـوافر عــدة شــروط ,تتمثــل فــي ن
يكون العقد من عقود المعاو ـة ,و ن يكـون محـدداً ,و ن يكـون مـن العقـود الملزمـة للجـانبين ,و ن يكـون
المزيـدة و
الغبن فاحشاً ,و ن يكون الغـبن قـد لحـق العقـد وقـت ب ارمـ  ,و ن ال يكـون قـد تـم العقـد بطريـق ا
المناقصة ,و ن يقترن بالتغرير و االستغلل.
ويترتد على قيام الغبن اعتبار التصرف القانوني غير ملزم ,مما يجيز للمغبون المطالبة بفسخ
التصــرف القــانوني وفق ـاً ألحكــام مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون الم ـدني األردنــي ,فــي حــين يعتبــر قــابلً
لإلبطال وفقاً ألحكام القانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,ونهـ اًر لكـون الغـبن يعتبـر فعـلً
ا اًر ,فإن يجوز للمغبون المطالبة بالتعويض ن كان ل مقت ى ,على ساس قواعد الفعل ال ار.

ح

وقد توصلنا لى عدم كفاية القواعد القانونية إلقامة التوازن العقد بين طراف في كل من مجلة
األحكام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  ,4991حيـ

يعتبـر األخـذ بنهـام االسـتغلل

كعيد من عيود اإلرادة من ف ل النهم القانونية لتنقية التصرفات القانونية من الغبن وما يترتد علي
من ثار ,وهذا ما خذ ب المشر الفلسطيني في القانون المدني المطبق في قطا غزة .

خ

Abstract
This study addresses the provisions of deception which have been organized by the
Journal of Judicial Verdicts and the Jordanian Civil Law No. (43) 1976, it was incumbent
upon us to address the provisions of deception in the Palestinian Civil Law No. (4) 2012,
as it is valid in Gaza-Strip, where the mere deception in accordance with the above laws
is regarded as one of the defects of the contract, as well as it is one of the defects of the
acceptance if the grave deception coupled with fraud according to the provisions of the
Journal of Judicial Verdicts and Jordanian Civil Law, or combined with exploitation
according to the applicable provisions of the Palestinian Civil Law in the Gaza-Strip.
In turn, the legislations have varied in addressing deception, some placing it according to
the principle of freedom of contract, some of them considered it as a social issue, some
view it from the morality, religion and justice perspectives, and others interpreted it
according to the Theory of Reason and the idea of Public Order.
To identify that the contract has suffered grave deception, several conditions must be
available: first it must be a commutative contract, has a fixed price, and be one of the
binding contracts for its both sides, and the deception must be gravely, the deception
accompanied the contract at the time of its conclusion, and it must not be obtained by bid
or tender, and finally must not be combined with fraud and exploitation.
Provisions of Laws say that following the occurrence of deception, the legal act become
invalid, which allows the aggrieved person to dissolution the legal act according to the
provisions of the Journal of Judicial Verdicts and the Jordanian Civil Law, whereas it be

د

revocable according to the applicable provisions of the Palestinian Civil Law in GazaStrip. Due to the fact that the deception is regarded as a harmful act, so the aggrieved
person has the right to claim for the compensation if it was appropriate on the basis of
the harmful act.
The most important finding was the inadequacy of the legal rules to set-up the contractual
balance between its parties in both the Journal of Judicial Verdicts and the Jordanian Civil
Law No.(43) 1976, which regard the invoking by exploitation as a defect of will being
ones of the best legal systems to purify the legal actions from deception and its
consequent effects, and this is what the Palestinian legislator invoked by in the Civil Law
applicable in Gaza-Strip

ذ

المقدمة
أوالً :موضوع البحث ومشكلته:
يعــد تحقيــق العدالــة واإلنصــاف بــين ط ـراف العلقــة القانونيــة ,مــن هــم المبــاد التــي ت ــمن ا
القانون المدني ,غير ن يسعى ي اً لدعم مبد استقرار المعاملت فالعقد شريعة المتعاقدين ,فل يجوز
نقض المعاملت و تعديل ا ال باتفاق طراف ا؛ ذ يعتبر العقد تصـرفاً قانونيـاً قوامـ اإلرادة ,واألخيـرة قـد
تكون معدومة ذا صدرت ممن ال يملك ا ,كالصـبي غيـر المميـز والمجنـون مـثلً ,ممـا يترتـد علـى ذلـ
بطــلن العقــد ,وقــد تكــون اإلرادة موجــودة لكن ــا معيبــة بعيــد كــاإلكراه والغلــط والتغريــر واالســتغلل ,ففــي
مثل هذه الحاالت ال يكون العقد باطلً ,وانما يكون موقوفاً و قـابلً لإلبطـال ,وفـي حـاالت خـرى يكـون
العقـد صـحيحاً لكنـ غيـر ملـزم

يجـوز فسـخ مـن قبـل المتعاقـد ذ ن العدالـة تقت ـي التعـادل بـين مــا

يحصل علي المتعاقد وبين ما يلتزم ب المتعاقد اآلخر ,ذ نجد بـأن معهـم القـوانين تحـرص علـى حمايـة
حقــوق المتعاقــد ذا بل ـغ عــدم التعــادل فــي االلت ازمــات حــداً معين ـاً ,وهــو مــا يعــرف بــالغبن ,كمــا و ن مبــد
حســن النيــة فــي التعامــل يفــرض عــدم حصــول اســتغلل مــن طــرف متعاقــد اتجــاه آخــر ,فســمو األخــلق
يجد ن يبقى سائداً في التعامل بين طراف المجتمـ  ,ونهـ اًر ألن العقـود تبـرم بـين طـرفين يفتـرض ن ـا
تحقق العدل لكل من ما ,وهكذا يجر التعامل بين الناس ,ال ن األمـور قـد تختلـف ,وخاصـة فـي عقـود
المعاو ــة التــي يحكم ــا ق ـانون العــرض والطلــد ,والمتعاقــدان قــد يــدفعان ثمن ـاً كث ـر بكثيــر مــن القيمــة
الحقيقيـة للسـلعة مو ـو العقـد ,و قـل بكثيـر مـن قيمت ــا ,ومـن هنـا يه ـر عـدم التعـادل فـي االلت ازمــات
المتقابلة في العقد الذ هو جوهر الغبن.
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ويعتبــر الغــبن مــن المشــاكل القانونيــة المعقــدة ,ألن ــا كانــت ومــا ازلــت محــل خــلف بــين الفقـ  ,خــذ
البعض ينـاد بفكـرة الغـبن فـي العقـود ,واآلخـر رف ـ ا باعتبارهـا تقـوم علـى اعتبـارات اجتماعيـ وخلقيـة
واقتصادية غير ثابتة ,بل هي متطورة بتطور القانون السائد في البلد ,وهذا جوهر مشكلة الغبن.
فالم ــذهد الف ــرد ين ــاد بمب ــد س ــلطان اإلرادة ف ــي العق ــد ,فالق ــانون ال يأخ ــذ الغ ــبن بع ــين االعتب ــار
فالش ــخص ه ــو ج ــوهر الق ــانون وغايتـ ـ  ,وبالت ــالي فالمتعاق ــدان حـ ـرار ف ــي التعاق ــد ,ف ــإن وقـ ـ عل ــى ح ــد
المتعاقدين غبن فإن هو الذ ارت اه إلرادت  ,وعلي احترام العقد الذ

برم ما لم يكن قد شـاد رادتـ

عيد من عيوب ا.
والمشــكلة التــي يثيرهــا الغــبن لــيس عــدم التعــادل بــين األداءات المتقابلــة ,وانمــا هــي ن الغــبن يكــون
وليد عقد تتوافر في األركان األساسية بما في الت ار ي ,ومن ثم فـل مكـان لحمايـة الطـرف المغبـون فـي
العقد ما دامت رادت حرة عند برام التعاقد.
واذا اعتبرنا ن الغبن عيد في العقد كما خذت ب النهرية المادية اسـتناداً ألخـذها بالقاعـدة العامـة
لحمايــة الطــرف المغبــون فــي العقــد العتبــار ن االلت ازمــات غيــر متعادلــة ,فإنـ يصــبب ســبباً للطعــن فيـ ,
ومن هنا ال بد من و

وابط وشروط تسبد هذا اإلخلل في العقـد ,وقـد يكـون سـاس عـدم التعـادل

بــين المتعاقــدين راجعـاً لــى عوامــل نفســية تتعلــق بكــل مــن المتعاقــدين ,كــأن تتـوافر فيـ حالــة مــن حــاالت
ال ــعف التــي تجعل ـ تحــت ســيطرة الطــرف اآلخــر ,وهــذا مــا يعــرف باالســتغلل الــذ يشــكل الجانــد
النفســي للغــبن؛

ن الغــبن ال يتحقــق باعتبــاره عيبـاً مســتقل بذاتـ  ,بــل يكــون عيبـاً فــي الر ــا رغــم ن

التشريعات الحديثة اعتنقت نهرية االستغلل ال ن هذه التشريعات جعلت الغبن المجرد وحده عيبـاً فـي
حاالت محددة ومؤثرة في بعض العقود.
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وتكمن مشكلة البح

فـي التعـرف علـى موقـف القـوانين المقارنـة مـن الغـبن ومـدى ثـره علـى العقـد

باعتبار ن قوانين كثيرة خذت بالغبن ,وقوانين خـرى تجاهلـت الغـبن واتج ـت لألخـذ بعيـد االسـتغلل,
والـبعض اآلخــر جمـ بــين الغــبن واالســتغلل ,ومن ــا القـانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة
رقم ( )1لسنة  ,3143على خلف ما خذت ب مجلة األحكام العدلية التي ربطت الغبن بالتغرير ,ل ذا
ي ــدعو لمعرف ــة االخ ــتلف والتش ــاب بين م ــا ,وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق ب ــأثر الغ ــبن عل ــى العق ــد ب ــين القـ ـوانين
الو ــعية محــل البح ـ  ,ممــا يتطلــد بيــان موقــف مجلــة األحكــام العدلي ـة مــن الغــبن ,ومعرفــة عناص ـره
واآلثار المترتبة علي ما.

ثانياً :أهمية البحث:
ته ر همية دراسة مو و الغبن و ثره على العقد ,في كون من كثر الموا ـي المعقـدة باعتبـاره
يقوم على اعتبـارات اجتماعيـة و خلقيـة واقتصـادية غيـر ثابتـة ,تختلـف مـن زمـن لـى آخـر ,كمـا وتكمـن
همية دراسة الغبن و ثره على العقد ,فـي ن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة رقـم ()1
لســنة  ,3143قــد انفــرد مــن بــين التشـريعات العربيــة بــإيراد نصــوص خاصــة بــالغبن المقــرون باالســتغلل
والذ يعتبر في الغبن المجرد مه ره الماد  ,رغم األخذ بنهرية التغرير ,وهذا بخلف ما هو في مجلة
األحكام العدلية والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة .4991
وتكمن همية هذه الدراسة من خلل التعرف على جميـ جوانـد الغـبن والشـروط اللزمـة لتحقيقـ ,
والتعرف على األنهمة المشاب ة ل  ,ومدى تمييزه عن غيره من األنهمة ,ومدى ثره علـى العقـد والجـزاء
المترتد علي .
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ثالثاً :الهدف من البحث:
ي دف البح

لى تعميق دراسة مو و الغبن و ثره على العقد في مجلة األحكام العدلية ,كون هـذا

المو ــو لــم يتناولـ

باحـ

و فقيـ و شــارل فــي فلســطين بالد ارســة التفصــيلية الشــاملة ,خاصـةً مـ

وجـود القـانون المـدني الفلسـطيني فـي قطـا غـزة رقـم ( )1لسـنة  ,3143كمـا و ن مجلـة األحكـام العدليــة
والتي تعتبر بمثابة القانون المدني المطبق في ال فة الغربيـة ,خـذت بأحكـام مختلفـة عـن األحكـام التـي
جاء ب ا القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غـزة رقـم ( )1لسـنة  ,3143كـذل ي ـدف للوقـوف
علــى موقــف الق ـوانين المقارنــة مــن الغــبن ,وخاصــة ن هنــا تش ـريعات ربطــت الغــبن بــالتغرير ,و خــرى
باالسـتغلل األمـر الــذ دفعنـا لــى اختيـار هـذا المو ــو  ,والكتابـة فيـ آملـين ن نوفـق فــي كتابتـ بقــدر
من الجد واالجت اد و ن يكون هذا البح

لخدمة هداف المعرفة اإلنسانية.

رابعاً :نطاق ومنهج البحث:
نطــاق البح ـ  :هــو نصــوص مجلــة األحكــام العدليــة مقارنــة بنصــوص القــانون المــدني األردنــي رقــم
( )14لســنة  ,4991والقــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة رقــم ( )1لســنة  ,3143م ـ
اإلشارة لى بعض القوانين المقارنة ,فيما يتعلق بمو و البح  ,واالسترشاد بأحكام الق ـاء ,واالهتـداء
بما وقف علي الفق المقارن في هذا المو و .
م ــا م ــن

البحـ ـ  :ه ــو المـــن

المق ــارن للنص ــوص المتعلق ــة بأحك ــام الغ ــبن و ثـ ـره عل ــى العق ــد فـــي

التشريعات محل البح .
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خامساً :خطة البحث:
دراستنا ل ذا البح

ستكون في فصلين ويلي ما خاتمة على النحو اآلتي:

الفصل األول :ماهية الغبن.
المبحث األول :مف وم الغبن.
المبحث الثاني :شروط الغبن.
المبحث الثالث :تمييز الغبن عن األنهمة التي تتشاب مع .
الفصل الثاني :أثر الغبن على العقد.
المبحث األول :موقف التشريعات من الغبن.
المبحث الثاني :آثار وجزاء الغبن.
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الفصل األول
مــاهية الـــغبن
تقسيم:
ســنقوم فــي هــذا الفصــل ببيــان ماهيــة الغــبن ,وذلـ مــن خــلل عــرض لتعريــف الغــبن وتحليلـ  ,مـ
بيان الشروط الواجد توافرها فـي الغـبن ,وتمييـزه عـن غيـره مـن األنهمـة التـي تتشـاب معـ  ,ممـا يقت ـي
تقسيم هذا الفصل لى ثلثة مباح

على النحو اآلتي-:

المبح

األول :مف وم الغبن.

المبح

الثاني :شروط الغبن.

المبح

الثال  :تمييز الغبن عن األنهمة القانونية التي تتشاب مع .
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المبحث األول
مـفـهــوم الـغـبـن
تمهيد وتقسيم:
يختلف تـأثير الغـبن علـى العقـد بـاختلف االعتبـارات االقتصـادية واالجتماعيـة ,ذ نجـد ن هنـا
تشـريعات ال ت ــتم بــالغبن ال فــي حــدود

ــيقة ,وهــي التشـريعات التــي اعتنقــت المــذهد الفــرد  ,وهنــا

تش ـريعات توســعت فــي الغــبن وجعل ـت ل ـ هميــة كبي ـرة ,كون ـ ســبباً مــن ســباد الطعــن فــي العقــد ,وهــي
التشريعات التي اعتنقت المذهد االجتماعي ,مما دى لى تعدد التعريفات التي قيلت بشأن الغبن سواء
كان ذل في اللغة م في االصطلل ,حي

استعمل لفه "الغبن" في اللغة للداللة على كثر من معنى,

مــا فــي االصــطلل فقــد اختلفــت القـوانين والفق ــاء فــي تحديـد مف ــوم الغــبن ,ودور معالجتـ  ,ممــا يتطلــد
تقسيم المبح

لى مطلبين على النحو اآلتي-:

المطلد األول :تعريف الغبن.
المطلد الثاني :ساس الغبن.
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المطلب األول
تـعــريـــف الــغــبـــن
تقسيم:
سنقوم فـي هـذا المطلـد بتو ـيب تعريـف الغـبن لغـةً ومـن ثـم اصـطلحاً وقانونـاً ,و خيـ اًر فق ـاً ,وذلـ
على النحو اآلتي-:
أوالً :تعريف الغبن في اللغة:
ورد لفه الغبن في معاجم اللغة كثر من معنى فيقال غبن :الغين والباء والنـون كلمـة تـدل علـى
عف واهت ام ,فيقـال غـبن الرجـل فـي بيعـ  ,ف ـو يغـبن غبنـاً ,وذلـ
وذل

ذا

ذا اهت ـم فيـ  ,وغـبن فـي ريـ ,

عف ري (.)1

والغـبن؛ بالتسـكين فــي البيـ  ,وبالتحريـ فـي الــر  ,وغـبن ريـ

نســيت و ـيعت  ,غــبن الشـيء وغــبن

فيـ غبنـاً وغبنـاً و غفلـ وج لـ  ,والغــبن النسـيان غبنــت كـذا مـن حقــي عنـد فـلن

نســيت وغلطـت فيـ ,

( )1حمــد ب ــن ف ــارس :معجــم المق ــاييس ف ــي اللغ ــة ,بــاد الغ ــبن ,دار الفك ــر للطباع ــة والنشــر والتوزيـ ـ  ,دون طبع ــة ,بي ــروت4991 ,م ,ص.144
والمعجم الوسيط :خـراج :بـراهيم مصـطفى و حمـد حسـن الـذيات وحامـد عبـد القـادر و حمـد علـي النجـار ,الجـزء األول ,المكتبـة اإلسـلمية للطباعـة
والنشر والتوزي  ,استانبول ,تركيا ,دون طبعة ,دون سنة نشر ,ص .111األسيل القـاموس العربـي الوسـيط :عـداد هيئـة األبحـا
الطبعة األولي ,دار الراتد الجامعية ,بيروت4999,م ,ص.919
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والترجمـة بالـدار,

وغبن الرجل يغبن غبناً مر ب  ,وهو مائل فلم يره ,ولم يفطـن لـ  ,ويقـال الغـبن
بالكسر ذا نقص  ,ف و غبن

ـعف الـر وغـبن ريـ

عف الر وفي غبان (.)1

والغبن في البي والشراء الوكس غبن يغبن غبناً ,هذا ألكثر خدعة وقد غبن ف و مغبون ,وقد
()2
قيل بفتب الباء وغبنت في البي غبناً ذا غفلت عن بيعاً كان و ش اًر  ,وغبن الشيء يغبن غبناً وغبناً

نسي  ,و غفلة و غلطة في ,وغبن ري غبان وغبناً قلت فطنت وذكاؤه و عف ف و غبين ومغبون,
تغابن القوم

غبن بع

()3
َٰ
م بع اً يوم القيامةً  ,ومن قول تعالىَ " :ي ْوَم َي ْج َمعك ْم لِ َي ْوِم اْل َج ْم ِ ۖ َذلِ َ

َّ ِ
صالِ ًحا ي َكفِّ ْر َع ْن َسي َِّئاتِ ِ َوي ْد ِخْل َجَّنات تَ ْج ِر ِم ْن تَ ْحتِ َا ْاألَْن َار
َي ْوم التَّ َغاب ِن ۖ َو َم ْن ي ْؤ ِم ْن بِالل َوَي ْع َم ْل َ
ِِ
ين ِفي َا ََب ًدا ۖ ََٰذلِ َ اْلفَ ْوز اْل َع ِهيم"(.)4
َخالد َ
وقــال القرطبــي :ســمي ذل ـ ألن ـ غــبن في ـ هــل الجنــة هــل النــار,

ن هــل الجنــة خــذوا

للجنــة ,و خــذ هــل النــار للنــار ,علــى طريــق المبادلــة ,فوقـ الغــبن ألجــل مبــادلت م الخيــر بالشــر ,والنعــيم
بالعذاد(.)5

( )1محمد بن منهور :لسان العرد ,الطبعة األولى ,المجلد الثال

العشر ,دار صادر للطباعة والنشر ,بيروت4991 ,م ,ص.419

( )2محمد بن منهور :المرج السابق ,ص.419
( )3قطر المحيط :المعلم بطرس البنتاني ,الطبعة الثانية ,مكتبة لبنان ناشرون4999 ,م ,ص.149
( )4سورة التغابن :ي رقم (.)9
( )5بــي عبــد ام محمــد بــن حمــد بــن بــي بكــر القرطب ـي :الجــام ألحكــام الق ـرآن ,الجــزء الحــاد والعشــرون ,الطبعــة األولــي ,مؤسســة الرســالة,
بيروت ,لبنان3111 ,م ,ص .41و بن كثير :تفسير القرآن العهيم ,الجـزء ال اربـ  ,دار التقـوى ,عـالم المعرفـة بيـروت ,دون طبعـة ,دون سـن نشـر,
ص.141
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وكذل قال قتادة ومجاهد ,وقال مقاتل بن حيان وكذل قـال بـن عبـاس" :ال غـبن عهـم مـن ن
يــدخل هـ ـؤالء الجنــة وي ــذهد بأولئ ـ

لـ ـى الن ــار"( ,)1وقــال الس ــعد  :ألن ـ حينئ ــذ يه ــر الف ــرق والتف ــاوت

والتغابن بين الخلئق ,ويغبن المؤمنون الفاسقين(.)2
يت ــب ن لفه ـة الغــبن فــي التعريفــات الســابقة جــاءت متعــددة ومتقاربــة ول ــا معــان كثي ـرة ,حي ـ
جاءت حول معنى ال رر والج الة والهلم ,وهـذه المصـطلحات تكـون نتيجـة التفـاوت بـين طـراف العقـد
المنــاف التــي يحصــل علي ــا الغــابن والتفــاوت البــاهه بحــق المغبــون ,كمــا ويت ــب ب ـأن هــذه

مــن حي ـ

التعريف ــات تتك ــون م ــن العنصـ ـر الم ــاد والعنص ــر المعن ــو للغ ــبن ,ذ يتمث ــل العنص ــر الم ــاد بمع ــاني
"التفـاوت – ال ـرر -الـوكس – الـنقص" بينمـا يتمثـل العنصـر المعنـو للغـبن فـي "ال ـعف -ال ــيا -
العنصرن يولـدان عنـد المتعاقـد
ا
النسيان -الغلط -الج ل" وهذان

ـعفاً يدفعـ للتعاقـد بغـبن فـاح  ,ممـا

يجعــل الطــرف اآلخــر يحصــل علــى منــاف متفاوتــة ,ول ــذا يطلــق الغــبن ذا دى لــى اإلخــلل الكامــل
بالر ا(.)3
ويمكن القول بأن التعريفات السابقة تدلل على ن هنا طرفاً

وخاسر يجبر علـى الر ـا
اً
عيفاً

بالعقد فيعطى كثر مما يأخذ ,وهنا طرفاً قوياً يميل ويدف لى الربب والتوفير على حساد غيره.

( )1نقلً عن :بن كثير ,المرج السابق ,ص.141
( )2عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعد  :تيســير الك ـريم الــرحمن فــي تفســير كــلم المنــان ,الطبعــة األولــى ,مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر ,بيــروت,
لبنان3111 ,م ,ص.119
( )3هائل حـزام م يـود العـامر  :النهريـة العامـة للسـتغلل ,الغـبن النـات عـن االسـتغلل ,د ارسـة مقارنـة بـين القـانون الو ـعي والفقـ اإلسـلمي,
دون طبعة ,المكتد الجامعي الحدي 3119 ,م ,ص 11وما بعدها.
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ثانياً :تعريف الغبن في االصطالح:
تعددت التعريفات التي و عت للغبن سـواء كـان ذلـ مـن قبـل المشـر فـي القـوانين المدنيـة م
من قبل فق اء القانون وهذا ما سنو ح على النحو اآلتي:
 -4تعريف الغبن في القوانين المدنية:
مـ ــن المسـ ــلم ب ـ ـ ن المشـ ــر قـ ــد درج فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن األحيـ ــان علـ ــى عـ ــدم و ـ ـ تعريفـ ــات
للمصــطلحات القانونيــة ,تارك ـاً هــذه الم مــة لفق ــاء القــانون ,وهــذا يلحــه فــي معهــم الق ـوانين التــي
نهمت األحكام الخاصة بالغبن ,حي

وعلى غير عادت ـا لـم تـورد مجلـة األحكـام العدليـة تعريفـاً لـ ,

كذل القانون المدني المصر رقم ( )444لسنة ( ,)4911والقانون المـدني الع ارقـي رقـم( )11لسـنة
( , )4994وكــذل القــانون األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991كمــا وســار علــى هــذا الــن

القــانون

المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.
وبــالرغم م ـن ذلــ نجــد بع ــض الق ـوانين ق ــد ت ــمنت تعريفـ ـاً للغــبن ومن ــا قــانون الموجبـ ـات
والعقود اللبناني في المادة ( )344حي

نصت على ن "التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي

تو ـ لمصــلحة فريــق والموجبــات التــي تفــرض علــى الفريــق اآلخــر فــي العقــود ذات العــوض"(,)1
وكذل القانون المـدني الليبـي رقـم( )39لسـنة 4491ه ـ حيـ

نصـت المـادة ( )4/439علـى نـ " ذا

كانـت الت ازمـات حــد المتعاقـدين ال تتعـادل البتــة مـ مـا حصــل عليـ هـذا المتعاقــد مـن فائـدة بموجــد
العقــد و م ـ الت ازمــات المتعاقــد اآلخــر ,وتبــين ن المتعاقــد المغبــون لــم يبــرم العقــد ال ألن المتعاقــد

( )1صدر في 4943/4/9م ,قر مجلس النواد ,نشر رئيس الجم ورية.
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ـاء علـى طلـد المغبـون ن
و هـوى جـاز للقا ـي بن ً

اآلخر قـد اسـتغل فيـ مـا غلـد عليـ مـن طـي

يبطل العقد و ن ينقص التزامات هذا المتعاقد"(.)1
وقد عرف القانون المدني اليمني رقم ( )41لسنة  ,)2(3113الغبن في المادة ( )414بأن "يكون
حد العو ين غير متعادل م العوض اآلخر".
ويمكــن القــول بــأن التعريــف الــذ ورد فــي قــانون الموجبــات اللبنــاني والقــانون المــدني اليمنــي
تعريــف قاصــر ألنـ لــم يحــدد شــرط انتفــاء التـوازن بــين الموجبــات وقــت بـرام العقــد ,وكــذل التعريــف
الــذ ورد فــي القــانون المــدني الليبــي تعريــف قاصــر حيـ

نـ لــم يشــمل كافـ الطــرق التــي قــد تــدف

المتعاقد للوقو في الغـبن ,واقتصـار الطـرق التـي يلجـأ لي ـا علـى الطـي

وال ـوى الجـام  ,فـي حـين

غفل المشر الليبي حاالت كثيرة يكون في ا الشخص مغبونـاً فمـثلً ذا لـم يكـن لديـ الخبـرة الكافيـة,
ـر نفسـياً مصـحوباً بعـدم التعـادل فـي االلت ازمـات
كما ن خلـط بـين الغـبن واالسـتغلل وجعـل الغـبن م اً
كما هو في االستغلل.

( )1صدر في جماد األول  4491هـ ,الموافق  /1مايو4991 /م.
( )2صدر برئاسة الجم ورية ,بصنعاء بتاريخ  /39محرم4134 /هـ الموافق  /41بريل3113 /م علي عبد ام صالب رئيس الجم ورية.
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لــذل فــإن مجلــة األحكــام العدليــة( ,)1والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســن  ,)2(4991والقــانون
المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة( ,)3كانوا موفقين في عـدم و ـع ما تعريفـاً للغـبن ,تـاركين هـذه
الم مة للفق اء.

 -2تعريف الغبن عند فقهاء القانون:
وبــالرجو للكتــد الفق يــة القانونيــة نجــد ن هنــا تعريفــات عديــدة و ــعت للغــبن ,تشــير لــى ن
الغبن من شأن يقا المغبون في غلـط و تغريـر و اسـتغلل ,وذلـ

ن الغلـط قـد يقـ فيـ حـد طـراف

التصرف القانوني من تلقاء نفس دون تدخل حد( ,)4ونذكر من هذه التعريفات ما يأتي-:

( )1صدرت بمرسوم سلطاني ,سن 4191م.
( )2صدر هذا القانون بتاريخ 4991/1/4م ,ونشر بالجريدة الرسمية ,صفحة رقم (.)3
( )3بتاريخ  ,3143/9/31صدر القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة رقـم ( )1لسـنة 3143م ,ونشـر فـي الوقـائ الفلسـطينية" ,عـدد
ممتاز".
( )4حمــد شــرف الــدين :نهريــة االلت ـزام ,الجــزء األول ,مصــادر االلت ـزام ,الكتــاد األول( ,المصــادر اإلراديــة) (العقــد– اإلرادة المنفــردة) ,دون دار
نشــر ,دون طبعــة3114 ,م ,ص .499وجميــل الش ـرقاو  :النهريــة العامــة لللت ـزام ,الكتــاد األول (مصــادر االلت ـزام) ,دون طبعــة ,دار الن
العربي ــة4999 ,م ,ص .419ومحم ــد لبي ــد ش ــند :دروس ف ــي نهري ــة االلتـ ـزام (مص ــادر االلتـ ـزام) ,دار الن

ــة

ــة العربي ــة ,دون طبع ــة ,الق ــاهرة,

3114م ,ص .499و حمد شرقي عبد الرحمن :النهرية العامـة لللتـزام ,العقـد واإلرادة المنفـردة فـي الفقـ وق ـاء الـنقض المصـر والفرنسـي ,دون
طبعــة ,دون دار نشــر ,دون ســنة نشــر ,ص .411و نــور ســلطان :مصــادر االلتـزام فــي القــانون المــدني" ,دارســة مقارنــة بالفقـ اإلســلمي" ,الطبعــة
الخامسة ,دار الثقافة ,عمان4143 ,هـ3144-م ,ص.91
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عرف ر

ول الغبن بأن " :عدم التعادل بين ما يعطي العاقد وما يأخذه"( ,)1وهـذا التعريـف نـاقص

ألن الغــبن ال يشــمل جمي ـ العقــود بــل ينحصــر فــي عقــود المعاو ـات فقــط ,لــذل فــإن عقــود التبرع ـات
يكـون حــد هــذه االلت ازمــات مــن القلـة حيـ

يســتبعد معـ كــل تعـادل مـ االلتـزام اآلخــر ,و ن التجــارة تقــوم

عل ــى مب ــد الم ــاربة والكس ــد ,و ن مب ــد عق ــود التبرع ــات عم ــال مدني ــة وليس ــت تجاري ــة ,م ــا عق ــود
المعاو ات ف ي تتسم بالصفة التجارية والمدنية ,كما و ن العقود االحتمالية تخرج من دائرة الغبن ي اً
كون يصعد تحديد االلتزامات بين طراف العقد حين برام .
وعرف ر ثاني بأن "عـدم التعـادل المـاد بـين االلت ازمـات المتقابلـة"( ,)2وهـذا التعريـف قاصـر ألن
الغبن يق فقط في االلتزامات المتقابلة بالنسبة للعقود العـوض فقـط ,وال يقـ فـي االلت ازمـات المتقابلـة فـي
العقود االحتمالية ألن ا تقوم على الكسد والخسارة كما هو في عقد التأمين وكذل عقود التبر .
ويعرف ر ثال

بأن "عدم التعادل بين ما يعطي العاقد وما يأخذه في عقد المعاو ـة وقـت تمـام

العقــد"( .)3بمعنــى ن يكــون حــد البــدلين فــي عقــد المعاو ــة غيــر مكــاف لآلخــر وقــت انعقــاد العقــد(,)4

( )1نقـلً عــن :ياســين محمــد الجبــور  :الــوجيز فــي شــرل القــانون المــدني األردنــي ,الجــزء األول ,مصــادر الحقــوق الشخصــية ,مصــادر االلت ازمــات,
دراسة موازية ,الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزي  ,األردن4139 ,ه ـ3111-م ,ص .491وعبـد الـودود يحيـى :المـوجز فـي النهريـة العامـة
لللتزامات ,المصادر ,األحكام ,اإلثبات ,القسم األول ,مصادر االلتزام ,دون طبعة ,دار الن

ة العربية ,القاهرة4991 ,م ,ص.419

( )2نق ـلً عــن :يــاد محمــد جــاد الحــق :النهريــة العامــة لللت ـزام ,مصــادر االلت ـزام ,العقــد ,اإلرادة المنفــردة ,الفعــل النــاف  ,الفعــل ال ــار ,القــانون,
الطبعة األولى ,مكتبة ومطبعة المنارة ,غزة3119 ,م ,ص.411
( )3نقلً عن :عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,الجزء الثاني ,الطبعة الثانية ,دار حياء الت ار العربي ,بيروت4994 ,م ,ص.411
()4عبد الكريم زيدان :المدخل لدراسة الشريعة اإلسلمية ,الطبعة الرابعة عشر ,مؤسسة الرسالة ,بيروت4141 ,هـ4991 -م ,ص.391
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ويكون بين ما فرق كبير من حي

القيمة ,تؤد

لى خسارة حي

يأخذ مما يعطي فيسمى مغبوناً ويكون

غابناً ذا خذ كثر مما عطى(.)1
وهذا التعريف األرجب ألن وا ب ودقيق وشامل لحقيقة الغبن ذ بـين ركـان الغـبن ,حيـ
عدم التعادل بحد ذات في عقود المعاو ات يعتبر غبناً ويلحق ال رر الماد

يبـين ن

و الخسارة المادية بأحد

المتعاقدين ,كما و ن التعريف و ب بأن ال يلتفت لـى عـدم التكـافؤ و التناسـد و التفـاوت و اإلخـلل
بين االلتزامات ال من وقت برام العقد.

()1عبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط ,الجــزء األول ,الطبعــة الثالثــة ,دار حيــاء الت ـ ار العربــي ,بيــروت ,دون ســنة نشــر ,ص .111وعبــد المجيــد
الحك ــيم :الك ــافي فـ ـي ش ــرل الق ــانون الم ــدني األردن ــي والق ــانون الم ــدني الع ارق ــي والق ــانون الم ــدني اليمن ــي ,الج ــزء األول ,الش ــركة الجدي ــدة للطباع ــة,
4994م ,ص.199
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المطلب الثاني
أســاس الـغـبن
تمهيد:
انتشر مبد سلطان اإلرادة في هل القوانين التي خذت برول الفردية ,وتباينت راء الفق والتشـريعات
حـول معالجــة تــأثير الغـبن فــي صــحة العقـد سـواء كــان يسـي اًر م فاحشـاً ,وإلعطــاء الصـورة الوا ــحة عــن
ساس الغبن البد من تو حي ا على النحو اآلتي-:
أوالً :الغبن والحرية التعاقدية:
ن اإلرادة ساس االلتزام التعاقد و ساس عدالة العقد( ,)1فقد انتشر هذا المبد وساد فـي وروبـا
وهو ما يعرف "بمبد سلطان اإلرادة" في بداية القرن الثامن عشر والقرن التاس عشر( ,)2وقد عرف هـذا
المبد من قبل الشريعة اإلسلمية ومنذ وجودها رسخ هذا المبد حي

جاء في قول تعالى ( َو َْوفوا بِاْل َع ْ ِد

()3
َِّ
ين آمنوا َوفوا بِاْلعق ِ
ود)(.)4
ۖ ِ َّن اْل َع ْ َد َك َ
ان َم ْسئوًال)  ,وقول تعالى( َيا َُّي َا الذ َ َ ْ

( )1نور العموسي :عيود الر ا في القانون المدني ,دون طبعة ,منشأة المعارف باإلسكندرية3114 ,م ,ص.311
( )2فــإن هــذا المبــد ثــر كثي ـ اًر علــى غلــد التش ـريعات التــي صــدرت فــي القــرن التاس ـ عشــر ,خاصــة التقن ـين الفرنس ـي لســنة 4111م .والتقنــين
السويســر لســنة 4911م .والتقنــين المصــر القــديم ,والتــي جــاءت وكفلــت تمت ـ الجمي ـ بحقــوق م بمــا ي ــمن حقــوق م ,وبمــا ي ــمن التســاو بــين
األفراد واقامة التوازن بين م ,نقلً عن :هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص ,411هام
( )3سورة االسراء :آية رقم (.)41
( )4سورة المائدة :آية رقم (.)4
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رقم (.)4

هــذا المبــد عط ـى األف ـراد الحريــة فــي تحديــد شــروط عقــودهم( ,)1باعتبــار ن القــانون يقــوم عل ـى
ساس نهرية الحقوق الطبيعية ,فإرادة الفرد يجد ن تكون حرة في التعاقد ألن الدولـة والقـانون مسـخران
لخدمة الفرد ,فالفرد هـو محـور القـانون وغايتـ  ,ذ ينحصـر دور القـانون فـي تحقيـق وتنفيـذ االلتـزام الـذ
ارت اه الطرفان باعتبار اإلرادة مصدر القوة الملزمة( ,)2فالعقد المبرم بإرادة الطرفين ال يجـوز نق ـ وال
تعديل ال باتفاق الطرفين ,و ألسباد يقرها القانون ,يجد احتـرام العقـود دائمـاً ,وهـو مـا يعبـر عنـ بـأن
العقد شريعة المتعاقدين ,فيجد ن يلتزم المتعاقدان بم مون هذا العقد وشروط ويلتزمان بتطبيق م ما
كانت الهروف الملبسة إلبرام  ,كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق

قاعـدة و مبـد قـانوني علـى اعتبـار

ن األفراد حرار في تحديد شروط تعاقدهم(.)3
ـاء علي ـ  ,ال يصــلب أل طــرف ن يــنقض العقــد و يعدل ـ ألن ـ عقــد بإرادت ـ حتــى لــو ترتــد
وبنـ ً
علــى العقــد كســد كبيــر و خســارة فادحــة لطــرف مــن األط ـراف( ,)4ممــا دى لــى عــدم االعت ـداد بــالغبن
باعتبار ن عقود المعاو ة تخ

بطبيعت ا لقانون العرض والطلد(.)5

( )1عاطف النقيد :نهرية العقد ,الطبعة األولى ,منشورات عويدات ,بيروت4914,م ,ص 11وما بعدها.
( )2مجــد محمــد منصــور :النهريــة العامــة لللت ازمــات مصــادر االلت ـزام ,د ارســة فــي القــانون المــدني األردنــي والمصــر والفرنســي ومجل ـ األحكــام
العدلية والفق اإلسلمي ,الطبعة األولي ,دار الثقافة للنشر والتوزي  ,عمان ,األردن4131 ,هـ3111 -م ,ص.43
( )3عاطف النقيد :المرج السابق ,ص.11
( )4هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.419
( )5توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل في القانون المدني المصر  ,رسالة دكتوراه مقدمة لـى كليـة الحقـوق ,جامعـة اإلسـكندرية ,و جيـزت بتـاريخ
 9يونيو 4999م ,ص 49وما بعدها.
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فإذا وق الغبن على حد المتعاقدين فل يلوم ال نفس  ,وعلي ن يتحمل نتيجة تسرع وتقصـيره
ذ يفترض ن العقد عادل(.)1
ويترتــد علــى مبــد ســلطان اإلرادة ,بأن ـ ال يعتــد ب ـالغبن وال يمكــن قبول ـ  ,باعتبــاره ن ـ يوجــد
احترام العقد ,واعتبار ن عقود المعاو ـة تخ ـ لقـانون العـرض والطلـد ,والقـول بغيـر ذلـ مـن تجـرد
حد المتعاقدين من الربب ينجم عن كساد األسواق وركود التجارة ,باعتبار ن المعاملت ورول المجتمـ
االقتصاد يقت يان الكسد والخسارة(.)2
وب ـالرغم مــن ن مبــد ســلطان اإلرادة يحمــل جــزءاً مــن الحقيقــة ال ن ــا تخالف ــا فــي كثيــر مــن
األحيــان وخاصــة ذا ردنــا طــلق اإلرادة الحـرة والقــوة الملزمــة للعقــد بيــد األقويــاء ليســحقوا بـ ال ــعفاء,
وذل عندما ينت عن الغبن الفاح

بأحد طراف  ,مما يستدعي

رورة التدخل والحد من لتـذهيد مبـد

حرية التعاقد تحت تأثير مباد العدالـة الجتماعيـة ,والـذ ي ارعـي المصـلحة العامـة فـي

تصـرف واذا

ما تعار ت هذه المصلحة م مصلحة الفرد قدمت مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد(.)3
ويمكن القول بأن الحرية العقدية ال تكفـي لترتيـد الت ازمـات متكاملـة و متعادلـة ألن ـا تقـوم علـى
حساد طرف من طراف التعاقد والذ يكـون غالبـاً األقـل خبـرة و ال ـعيف اقتصـادياً ممـا يترتـد عليـ
( )1محمــد وحيــد الــدين س ـوار :االتجاهــات العامــة فــي قــانون المعــاملت المدنيــة لدول ـ اإلمــارات العربيــة ,د ارســة مقارنــة ,بالمــدونات العربيــة ,دون
طبعة ,دار المتنبي للطباعة والنشر ,العين4119 ,هـ4911 -م ,ص .319وهائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.419
( )2توفيــق حســن فــرج وجــلل علــي العــدوى :النهريــة العامــة لللت ـزام مصــادر االلت ـزام ,حكــام االلت ـزام ,مقارن ـ بــين الق ـوانين العربيــة ,دون طبعــة,
منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت3113 ,م ,ص .343و مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.44
( )3عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني ,نهرية االلتزام بوجـ عـام ,مصـادر االلتـزام ,المجلـد األول ,العقـد ,الطبعـة الثالثـة ,دار
الن

ة العربية ,القاهرة ,دون سنة نشر ,ص 491وما بعدها.
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خسارة فادحة لطرف وكسد كبير لطرف آخر ,فالعدالة تقت ي بأن يتدخل المشر لحماية طراف العقد
وخصوصـاً الطــرف ال ــعيف

المغبــون ممــا يــدعو لــى تنهــيم العلقــات التعاقديــة بــين فـراد المجتمـ

وذل ب دف االستقرار االقتصاد في المجتم والن وض ب .

ثانياً :الغبن مسألة اجتماعية:
يتطـــور كـ ــل مجتم ـ ـ بشـ ــكل دائـ ــم ومسـ ــتمر ويـ ــنعكس هـ ــذا التطـ ــور علـ ــى الن ـ ـواحي االقتصـ ــادية
واالجتماعيـة والقانونيــة وغيرهـا ,كمــا ويه ــر نتيجـة لــذل مشـاكل كثيـرة وعديــدة ,فللغــبن هميـة كبيـرة مــن
النواحي االقتصادية واالجتماعية والقانونية ألن يلعـد دو اًر رئيسـياً فـي عقـود كثيـرة يـتم تـداول ا بـين فـراد
المجتم بشكل يومي من بي وايجار وقسمة وغيرها ,ومن هنا تقت ي ال رورة ن تتطور القوانين تبعاً
لذل ولكي تساير ما يوجد فـي المجتمـ مـن مـور( ,)1ذ نجـد ن التشـريعات علـى مـر العصـور لـم ت ت ِـد
لـى حــل مشـكلة الغــبن حـلً جـذرياً يحقــق فيـ العدالــة ,ألن العوامـل واالعتبــارات االقتصـادية تختلــف مــن
مجتم ـ لــى آخــر حســد النهــام الــذ يحكم ـ  ,ف نــا دول يســودها المــذهد الفــرد والــذ يجعــل لمبــد
سلطان اإلرادة في العقود تحكمـاً كـاملً فـي بـرام عقـودهم ,فالقـانون الـذ يسـود فـي تلـ الـدول ال يجعـل
للغبن

قيمة و اعتبار ,ألن األفراد حرار فـي تكـوين عقـودهم ومـا ينـت عن ـا مـن آثـار ,وألن رادت ـم

( )1جمـال الـدين طـ العاقـل :الغـبن و ثـرة فـي العقـود فـي القـانون المـدني المصـر  ,دون طبعـة ,دار ال ـدى للطباعـة ,القـاهرة4119 ,ه ـ4911-م,
ص 39وما بعدها.
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يجد ن تحترم باعتبارها قانون مصغر بين األفراد( ,)1حتى قيل بأن الغبن زكاة الحريـة( ,)2فمـن راد ن
يكون ح اًر في تعاقده م غيره ,وجد علي احترام التعاقد الذ نت بمحض رادت (.)3
وبه ــور الص ــناعات ال ــخمة ذات رؤوس األمـ ـوال الكبيـ ـرة ,ترت ــد عل ــى ذلـ ـ ه ــور النه ــام
االشــتراكي الــذ

دى لــى الحــد مــن مبــد ســلطان اإلرادة ,والــذ كــان نتيجــة طبيعــة للهــروف المســتحدثة

وصعوبة الحياة وكثرة المطالد المادية( ,)4حي

بد ت التشريعات تتدخل ألن الحرية العقدية صبحت ال

تكف ـي لتحقيــق العدالــة بــين المتعاقــدين ممــا دى ل ـى تــدخل المشــر فــي تنهــيم العلقــات التعاقديــة بــين
األفراد ولمنـ الغـبن ,ورغـم هـذا التـدخل مـن قبـل المشـرعين ال ن ـم لـم ي ـعوا حلـوالً مو ـوعية وجذريـة
لمشــكلة الغــبن وهــذا يرجـ لــى تنــو العناصــر التــي تــدخل فــي تكــوين الغــبن وهــي اقتصــادية واجتماعيــة
و خلقيــة ,والتــي تخ ـتلط في ــا المعــايير وال ـوابط القانونيــة بالعوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية ,وبالتــالي
تختلــف الحلــول بــاختلف ذل ـ  ,ممــا دى لــى اعتبــار فك ـرة الغــبن مــن كثــر المشــاكل تعقيــداً مــن حي ـ
الحلول المو وعة لى يومنا هذا(.)5

( )1توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج سابق ,ص .1و مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص 44وما بعدها.
( )2عبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد ,الجزء األول ,المجم العلمي العربي اإلسلمي ,بيروت ,دون طبعة ,دون سن نشر ,ص.111
( )3توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج سابق ,ص .9وعبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد ,مرج سابق ,ص.111
( )4سليمان مرقس :الوافي في شرل القانون المدني ,الطبعة األولى ,عالم الكتد ,القاهرة4919 ,م ,ص.31
( )5عبـد الــرزاق الســن ور  :الوســيط فــي شــرل القـانون المــدني ,نهريــة االلتـزام بوجـ عــام ,مرجـ ســابق ,ص 199ومــا بعــدها .وتوفيــق حســن فــرج:
نهريــة االســتغلل ,مرج ـ ســابق ,ص .9ومحمــود علــي الرشــدان :الغــبن فــي القــانون المــدني" ,د ارســة مقارنــة" ,الطبعــة األولــي ,دار الثقافــة للنشــر
والتوزي  ,عمان4144 ,ه -ـ3141م ,ص.39
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ثالثاً :مالزمة الغبن لألخالق والدين والعدل:
ارتبط الغبن باألخلق والدين والعدل باعتبار نهرية الغبن نهرية خلقية في جوهرها ,ف ي تعد
حلقة االتصال بين األخلق والقانون ,ذ نجد بأن التشريعات التي فصلت بين األخلق والقانون لم تأخذ
بنهرية الغبن بعكس التشريعات التي دمجت بين األخلق والقانون(.)1
قــد كــان يســيطر علــى الرومــان رول الفرديــة والشــكلية فــي العقــود والمتمثلــة باإلشــارات واأللفــاه
والم ارســيم الواجبــة اإلتبــا النعقــاد العقــد ,ذ تعتبــر تل ـ األشــكال فــي القــانون الرومــاني العنصــر الوحيــد
الذ ي تم ب ويترتد علي ا اآلثار القانونية للعقد بمجرد االكتمال حتى ولو كانـت اإلرادة معيبـة( .)2ولقـد
ترتد الفصل في القانون الروماني بين القانون واألخلق لى عدم معرفـة الكثيـر مـن القواعـد والنهريـات
التي تستند فـي جوهرهـا علـى سـس خلقيـة ومـن هـم هـذه النهريـات نهريـة الغـبن ,وكـذل قاعـدة التـزام
الشخص باحترام كل ما تع د ب و عدم ساءة استعمال حق ( ,)3ولكـن انتشـار التجـارة وكثـرة العقـود مـن
ـار جديـدة مـن مانـة
بي وايجار وشراكة ,ترتـد علـى ذلـ تـأثرهم بالثقافـة اإلغريقيـة التـي حـدثت ل ـم فك اً
وعدل وثقة حي

بنوا علي ا مباد وقواعد كثيرة من ا الوفاء بما يتع د ب وعدم ساءة استعمال حق (.)4

وعنــدما ســادت بــين الشــعود الديانــة المسـيحية فــي القــرون الوســطى ,خــذ رجــال الكنيســة بتقيي ـد
مبــد ســلطان اإلرادة ,وقــاموا بحمايــة ال ــعفاء مــن بطـ
بالعدل ,حي

واســتغلل األقويــاء ,بحيـ

ارتــبط مف ــوم العقــد

صبحت العدالة تسود العقود منذ بداية نشأت ا لى ن ايت ا ,ومن هنا كـان يجـد ن يكـون

( )1حمد براهيم حسن :األصول التاريخية لنهرية الغبن الفاح  ,دون طبعة ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية4999 ,م ,ص.31
( )2جمال الدين ط العاقل :المرج السابق ,ص .44وعبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد ,مرج سابق ,ص.111
( )3حمد براهيم حسن :المرج السابق ,ص .34وعبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد ,مرج سابق ,ص.111
( )4عبد المجيد الخ ارو و حمد براهيم :تاريخ النهم االجتماعية والقانونية ,دون طبعة ,بيروت ,الدار الجامعية4993 ,م ,ص.414
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هنا تعادل بين التزامات الطرفين( ,)1على ساس ن العلقات بين الناس تقـوم علـى رابطـة بيـن م وبـين
ام ,و صــبحت تص ـرفات الشــخص خا ــعة لرقابــة ام ,وقــد ترتــد علــى ذل ـ

ن كــل مــا يث ـر ب ـ حــد

المتعاقــدين علــى حســاد هــروف خارجيــة عــن رادة التعاقــد اآلخــر يعتبــر غبن ـاً وهــو محــرم ألن ـ مخــالف
لألخلق المسيحية(.)2
وعند ه ور اإلسلم قـام الفقـ اإلسـلمي بو ـ ال ـوابط التـي تـنهم المعـاملت الماليـة ,حيـ
حرصــت الش ـريعة اإلســلمية علــى قامــة ت ـوازن العقــد وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة بــين المتعاقــدين عــن
طري ــق المس ــاواة التام ــة( ,)3كم ــا سس ــت الشـ ـريعة اإلس ــلمية مب ــد العدال ــة ف ــي العق ــود( ,)4و رس ــت قواع ــد
خلقيــة كثيـرة ,من ــا وجــود التعــاون لقولـ تعــالى (وتَ َعــاونوا َعلَــى اْلبِـ ِّـر والتَّ ْقــو َٰى ۖ وَال تَ َعــاونوا َعلَــى ِْ
اإلثْـِـم
َ
َ
َ َ
َ َ
َواْلعـ ْـد َو ِ
ان)( ,)5وكــذل مــن القواعــد التــي رســخت ا الشـريعة اإلســلمية قاعــدة العدالــة لقولـ ســبحان وتعــالى
( )1عبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد ,مرج سابق ,ص .111وجمال الدين ط العاقل :المرج السابق ,ص.49
( )2عبد الفتال عبد الباقي :نهرية العقد واإلرادة المنفردة ,دراسة معمقة ومقارنة بالفق اإلسلمي
األولي ,دار الن

من موسوعة القـانون المـدني المصـر  ,الطبعـة

ة العربية ,القاهرة4911 ,م ,ص.114

( )3عبــد الناصــر توفيــق العطــار :حكــام العقــود فــي الش ـريعة اإلســلمية والقــانون المــدني" ,عقــد البي ـ " ,الطبعــة األولــى ,مطبعــة الســعادة ,القــاهرة,
4991م ,ص.91
( )4والذ يلفت النهر فـي حكـام العقـد قاعـدة ساسـية قررهـا الفقـ اإلسـلمي تق ـي بـأن اإليجـاد والقبـول وحـدهما كافيـان فـي تكـوين العقـد ووجـ
الغ اربــة فــي ذل ـ

ن هــذه القاعــدة علــى بســاطت ا كون ــا مــن البــدي يات فــي القــانون الحــدي  ,لــم يصــل القــانون الرمــاني علــى عراقت ـ لــى تقريرهــا,

كقاعدة عامة حتى في آخر مراحل تطوره ,ويعود السبد في وصول فق اء الشـريعة اإلسـلمية لـى هـذه القاعـدة ,مـا كـان للـدين مـن ثـر فـي تقريـر
القواعد ويكفي ن نو ـب بـأن العقـد فـي وربـا لـم يصـبب ر ـائياً ,ال بعـد تـأثير عوامـل مختلفـة من ـا الـدين المسـيحي وقـوانين الكنسـية والتـي كانـت
تح

على وجود الوفاء بالع د ,فأصبحت تقيد اإلنسان بكلمت متفقاً م آداد الدين ,وقد تـم مـا يعـادل هـذا فـي الشـريعة اإلسـلمية فـإن مشـروعية

َّ ِ
آمنـوا َْوفـوا بِــاْلعقوِد) عبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط ,ج,4/
العقــد تســتند عــادة لــى القـرآن الكـريم والســنة النبويــة ذا يقــول ام تعــالى ( َيــا َُّي َــا الــذ َ
ين َ
مرج سابق ,ص.14
( )5سورة المائدة ي رقم (.)3
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ِ ِ ()1
َِّ
ط ِ
آمنوا
( َوِزنوا بِاْل ِق ْس َ
اس اْلم ْستَقيم)  ,وكذل قاعدة وجود الت ار ي في العقود لقول تعالى ( َيا َُّي َا الذ َ
ين َ

ِ
ون تِ َج َارةً َع ْن تََراض ِم ْنك ْم)(.)2
َال تَأْكلوا َْم َوالَك ْم َب ْي َنك ْم بِاْل َباط ِل ِ َّال ْ
َن تَك َ
ويمكــن القــول بــأن العقــود فــي الــديانات الســماوية ارتبطــت وقامــت علــى ســاس دينــي ومبــاد
خلقيــة قبــل ن تكــون علــى ســاس قــانوني و ن فكـرة الغــبن قــد ه ــرت بعــد ه ــور مبــد العــدل والمســاواة
والتعاون التي رسخت ا الشرائ السماوية.

رابعاً :تفسير الغبن باللجوء إلى نظرية السبب:
يستند جاند من الفقـ ( ,)3والق ـاء الفرنسـي( ,)4فـي بطـال وانقـاص العقـود التـي وقـ في ـا غـبن
ألحد طرفي ا لى تخلـف السـبد كـركن فـي العقـد كليـاً و جزئيـاً ,و تخلـف ركـن فـي االلتـزام الـذ يقصـد
الملتزم الوصول لي من وراء ارت ائ التحمل بااللتزام(.)5

( )1سورة اإلسراء ي رقم (.)49
( )2سورة النساء ي رقم (.)39
( )3ول مــن نــاد بنهريــة الســبد المو ــوعية ,الفقي ـ الفرنســي "دومــا" ,وهــي التــي تقــوم علــى ســاس فك ـرة الت ـوازن العقــد  .هائــل ح ـزام م يــود
العامر  :المرج السابق ,ص.411
(" )4ق ـت محكمــة بــاريس فــي الحكـم الصــادر فــي4991/41/9م ,فــي الطعــن المقـدم لي ــا بــبطلن العقــد والتـزام بمقت ــاه متخصــص فــي تسلســل
النسـد بالكشـف ألحــد األشـخاص عــن ميـ ار يسـتحق  ,نهيــر التنـازل بالكشــف ألحـد األشـخاص عــن ميـ ار يســتحق  ,نهيـر التنـازل لـ عـن حصــة
في ـ  ,وذل ـ لمــا تبــين ل ــا ن الت ـزام األخيــر ال يوجــد ل ـ ســبد علــى اإلطــلق نه ـ اًر ألن المي ـ ار الــذ كــان يج ل ـ وقــت العقــد كــان هــاه اًر ومــن
المفروض ن يعلم بدون دخل مـن جانـد الطـرف األول" .نقـلً عـن :محمـود عبـد الـرحمن محمـد :الغـبن واالسـتغلل فـي العقـود ودورهـا فـي قامـة
التوازن في ال علقات العقدية" ,دراسة مقارنة" ,في القانون الو عي والفق اإلسلمي ,الطبعة الثانية ,مطبعة كتوبر ال ندسية4999 ,م ,ص.49
( )5عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,3/مرج سابق ,ص .149و مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.441
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ويطلق على السبد بمعنى الباع

و الـداف لـى التعاقـد( .)1ومـن هنـا نجـد ن سـبد التـ ازم حـد

المتعاقــدين فــي عقــود المعاو ــات الملزمــة للجــانبين يقابلـ التـزام مــن المتعاقــد اآلخــر علــى وجـ التقابــل,
بحي

يكون دائناً ومديناً في ذات الوقت ,ما في عقود التبر نجد السـبد القصـد هـو نيـة التبـر الـذ

يقصده المتعاقد بصرف النهر عن دواف هذا التبر ( ,)2ذ نجد ن نهرية السبد المو وعية تقـوم علـى
ســاس فك ـرة الت ـوازن العقــد مــن جــل تحقيــق األغ ـراض التعاقديــة المقصــودة مــن العقــد ,وســلمت ا مــن
الناحية االجتماعية ,فإذا تخلف حد تل العناصر الجوهرية التي يقـوم علي ـا فـإن العقـد ين ـار كليـاً ألنـ
ينقلد في هذه الحالة لى داة

ارة بمصالب المجتم (.)3

فالسبد متصل باإلرادة اتصاالً وثيقاً ,عندما توجد اإلرادة يوجد السبد وال يتصور رادة ال تتج
لــى ســبد ال ذا صــدر عــن غيــر وعــي كــإرادة المجنــون ومــن المعــروف بـأن اإلرادة ال يعتــد ب ــا ال ذا
صــدر التصــرف مــن مميــز فــاإلرادة المعتب ـرة قانون ـاً البــد ل ــا مــن ســبد( ,)4ونتيجــة لــذل

خــذ الق ــاء

الفرنســي بنهريــة الســبد فــي نقــاص االلت ازمــات الباههــة دون النهــر لــى الغــبن باعتبــاره نهريــة عامــة,
ألن ــم ينهــرون لــى الســبد نهـرة ماديــة والغــبن الــذ مــن شـأن ن يعيــد التصــرف ال يعيبـ عــن طريــق
اإلرادة باعتبارها مه اًر ماديـاً لعيـد يلحـق ب ـا بـل نـ يعيبـ بذاتـ  ,ومـن مجـرد وجـوده ألنـ يكشـف عـن
( )1يختلف سبد االلتزام عن سبد العقد ,فسبد االلتزام هو السـبد القصـد  ,وهـو الغـرض المباشـر مـن العقـد ويجـد ن يكـون موجـوداً مـن وقـت
قيام العقد حتى تمام تنفيذه ,كما يجد ن يكون مشروعاً فإذا تخلف سبد االلتزام وقت العقد و كان غيـر مشـروعاً بطـل العقـد .مـا سـبد العقـد و
الباع

ف و الداف لى التعاقد فيجد ن يكون مشروعاً للطرفين .عبد الناصر توفيق العطار :مرج سابق ,ص.99

( )2بدر جاسم محمد اليعقود :الغبن في القانون المدني الكويتي ,دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه4919-4911 ,م ,ص.344
( )3هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.411
( )4عب ــد ال ــرحمن عي ــاد :س ــاس االلتـ ـزام العق ــد  ,النهري ــة والتطبيق ــات ,دون طبع ــة ,المكت ــد المص ــر الح ــدي
ص .39مشا اًر لي لد  :هائل حزام محمد اليعقود :المرج السابق ,ص.411
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للطباع ــة ,اإلس ــكندرية4993 ,م,

عدم التعادل بين قوة السبد ومدى االلتزام ,وبالتالي نكشف عن الحد الذ يعتبر االلتزام باههاً ويترتـد
علي نقاص لى الحد الكافي(.)1
ورغم ن جانباً من الفق قد نادى ب رورة األخذ بنهرية السبد و يد مسـل الق ـاء الفرنسـي(,)2
ال ن هذه النهرية ال تصلب إلعادة التوازن و التناسد بين طراف العقد ,ألن السبد ركـن قـانوني فـي
العقد ويشكل جزءاً من  ,وبالتالي ذا تخلف ركن السبد تخلف العقد ,بمـا يترتـد عليـ عـدم انعقـاده ,مـا
ذا كانت االلتزامات قد صـاب ا خلـل فـي عـدم التعـادل ,فـإن العقـد يبقـى صـحيحاً وقائمـاً ويطعـن بـ عـن
طريق وجود عيد في العقد و الر ا(.)3
ويمكــن القــول بـأن لجـوء الفقـ والق ــاء لــى نهريــة الســبد -ألنـ يكشــف عــدم التعــادل بــين قــوة
الســبد ومــدى االلت ـزام -ال يكفــي إلبطــال العقــد واســتبعاده ب ــرورة ثبــات وجــود عيــد فــي العقــد و فــي
الر ــا ألن الســبد ركــن مــن ركــان العقــد ويشــكل جــزءاً من ـ  ,كمــا و ن ـ لــيس ل ـ

مقيــاس فــإذا تخلــف

السبد فمن الطبيعي ن يتخلف العقد وال ينعقد ,ما ذا كانت االلت ازمـات بـين األطـراف قـد صـاب ا خلـل
فــي التـوازن ,و صــبحت غيــر متكافئــة فالعقــد يبقــى وانمــا يطعــن بـ عــن طريــق اإلدعــاء بــالغبن ,وبالتــالي
عدم صلحية وكفاية نهرية السبد.

( )1توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج السابق ,ص .491ومحمود عبد الرحمن محمد :المرج السابق ,ص.49
( )2براهيم الدسوقي بو الليل :العقد واإلرادة المنفردة ,الطبعـة األولـى ,مطبعـة جامعـة الكويـت4999 ,م ,ص .343ومحمـود عبـد الـرحمن محمـد:
المرج السابق ,ص.49
( )3براهيم الدسوقي بو الليل :المرج السابق ,ص 343وما بعدها.
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كما ويمكن القول بأن ورغم اختلف التشريعات حول معالجة تأثير الغـبن فـي صـحة العقـد ,ال
ن مبــد األخــلق والــدين والعــدل يعتبــر مــن ف ــل المبــاد واألســس التــي ب ـدورها يمكــن معالجــة الغــبن
عل ــى ساسـ ـ  ,ألن نهري ــة الغ ــبن ف ــي جوهره ــا نهري ــة خلقي ــة باعتباره ــا حلق ــة االتص ــال ب ــين األخ ــلق
والقانون.
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المبحث الثاني
شـــروط الـغـبـــن

نصت المادة ( )499من مجلة األحكام العدلية علـى نـ " ذا غـر حـد المتبـايعين اآلخـر وتحقـق ن فـي
البي غبناً فاحشـاً فللمغبـون ن يفسـخ البيـ حينئـذ" ونصـت المـادة ( )499من ـا علـى ن "المشـتر الـذ
حصل ل تغرير ذا طل على الغبن الفاح

ثم تصرف في المبي تصرف المل سقط حق فسخ ".

ونصت المادة ( )419مـن القـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  4991علـى نـ " ذا غـرر
حــد العاقــدين بــاآلخر وتحقــق ن العقــد تــم بغــبن فــاح

كــان لمــن غــرر ب ـ فســخ العقــد" ونصــت المــادة

( )419م ــن ذات الق ــانون عل ــى نـ ـ " ذا ص ــاد الغ ــبن ول ــو ك ــان يس ــي اًر م ــال المحج ــور عليـ ـ لل ــدين و
المريض مرض المـوت وكـان دين مـا مسـتغرقاً لمال مـا كـان العقـد موقوفـاً علـى رفـ الغـبن و جازتـ مـن
الــدائنين واال بطــل"؛ كمــا نصــت المــادة ( )431مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبـق فــي قطــا غـزة,
علــى ن ـ " -4ذا اســتغل شــخص فــي آخــر حاجــة ملجئ ـ و طيش ـاً بين ـاً ,و هــوى جامح ـاً و عــدم خبــرة
وجعل ذل يبرم لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عند برام علـى عـدم تناسـد بـاهه بـين مـا يلتـزم
بأدائ بمقت اه ,وما يجره علي من نف ماد

و دبي ,كان للطرف المغبون ن يطالد بطال العقد و

ن ينقص التزام  ,ويجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقى بطـال العقـد ذا عـرض مـا تـراه المحكمـة كافيـاً لرفـ
الغبن -3 .في عقود التبر وليدة االستغلل يكون للمتبر ن يطلد بطـال العقـد و نقـص قـدر المتبـر
ب ذا ثبت ن التزامات ال تتناسد طلقاً م ثروت و م ما قدر المتبر ب في مثل الهروف التي تم
في ــا هــذا التبــر  -4 .ي ارعــى فــي تطبيــق الفقـرتين الســابقتين عــدم اإلخــلل باألحكــام الخاصــة بــالغبن فــي
بعض العقود".
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ويت ــب مــن النصــوص الســابقة ولكــي نكــون بصــدد ن العقــد قــد لحــق بـ عيــد الغــبن ن يكــون
العقد من العقود المعار ة ,و ن يكون محدد القيمـة ,و ن يكـون مـن العقـود الملزمـة للجـانبين ,و ن يكـون
الغبن فاحشاً ,و ن يكون الغبن قد وق وقت تكوين العقد ,و ال يكون قد تم بطريق الم ازيـدة و المناقصـة,
و ن يكون قد اقترن بتغرير و استغلل ما لم ينص القانون على غير ذل  ,مما يستوجد ن تتـوافر فيـ
شروط معينة لذل سنقوم بعرض هذه الشروط على النحو اآلتي-:

أوالً :أن يكون العقد من عقود المعاوضة:
تنقسم العقود من حي

ما ذا كان العاقد يأخذ مقابلً لما يعطيـ مـن عدمـ لـى عقـود معاو ـة

وعقود تبر  ,والواق ن رادة األطراف تلعد دو اًر كبي اًر؛ تحدد ما ذا كان العقد ملزماً للجانبين و لجاند
واحد( ,)1فالغرض المباشر الذ يقصده المتعاقد من وراء الت ازمـ هـو النتيجـة التـي يصـل لي ـا المتعاقـد,
فــإذا كــان الغــرض المباشــر للمتعاقــد ن يأخــذ مقــابلً لمــا يعطــى ف ــو عقــد معاو ــة ,واذا كــان ال يأخــذ
مقابلً ف و عقد تبر ( ,)2فالغرض المباشر من العقد يجد ن يكون موجوداً وقت قيام العقد حتى تنفيذه,
كمـا يجــد ن يكــون مشـروعاً ومعلومـاً للطـرف اآلخــر ,وهــذا الــداف لــى التعاقـد يختلــف مــن شــخص لــى
آخــر ,فمــثلً التـزام البــائ بتســليم المبيـ يعــد ســبباً يـارد مــن خللـ الحصــول علــى الــثمن لينفقـ فــي شـراء
سلعة خرى و غيرها(.)3

( )1توفيق حسن فرج وجلل علي العدوى :مرج سابق ,ص.19
( )2عبــد المــنعم فــرج الصــدة :نهريــة العقــد فــي قـوانين الــبلد العربيــة ,دون طبعــة ,دار الن

ــة العربيــة ,القــاهرة4991 ,م ,ص .439وعبــد الــرزاق

السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني "نهرية االلتزام بوج عام" ,مرج سابق ,ص 491وما بعدها.
( )3عبد الناصر توفيق العطار :مرج سابق ,ص.99
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فعقــد المعاو ــة هــو الــذ يتلقــى فيـ كــل مــن المتعاقــدين عو ـاً و منفعــة و فائــدة لمــا عطــاه
كعقــد البي ـ والمقاي ــة والعمــل واإليجــار( ,)1ففــي عقــد البي ـ يأخــذ مقــابلً لمــا يعطي ـ للمشــتر  ,كــذل
المشتر يحصل على الشيء المبي مقابلً للثمن الذ يدفع  ,وهذا ال يشترط فـي المقابـل الـذ يحصـل
علي المتعاقد ن يكون متساوياً تمامـاً لمـا يحصـل عليـ المتعاقـد اآلخـر( ,)2كمـا ال يشـترط بال ـرورة ن
يحصل المتعاقد على المقابل من المتعاقد اآلخر فقد يحصل علي من طرف ثال (.)3
مــا عقــد التبــر هــو العقــد الــذ ال يأخــذ في ـ حــد المتعاقــدين مقــابلً لمــا يعطــى( ,)4وال يعطــى
المتعاقد اآلخر مقابلً لما يأخذ( ,)5ومثال على ذل عقد العارية وال بة بدون عوض ,فالعاريـة عقـد تبـر
بالنســبة للمعيــر ألن ـ ال يأخــذ شــيئا مــن المســتعير فــي مقابــل ترك ـ لينتف ـ بالشــيء المعــار وهــى كــذل
بالنسبة للمستعير ألن ال يعطي المعير شيئاً في مقابل انتفاع بالشيء المعار(.)6

( )1توفيــق حســن فــرج وجــلل علــى العــدو  :مرج ـ ســابق ,ص .91و نــور ســلطان :المرج ـ الســابق ,ص .41وعــاطف النقيــد :المرج ـ الســابق,
ص.91
( )2مجد محمد منصور :المرج السابق :ص.13
( )3يعتبر عقد الكفالة من عقود المعاو ة ذا حصل الكفيل على المقابل حتى ولـو كـان مـن المـدين ولـيس الـدائن الـذ
مجلة األحكام العدلية نصت في المـادة ( )144علـى ن ال بـة "تملـ العـين بـل عـوض" ,كمـا قـد تكـون بعـوض حيـ

بـرم معـ العقـد ,كمـا و ن
نصـت المـادة ( )199تصـب

ال بة بشرط عوض.
( )4توفيــق حس ــن فــرج وج ــلل علــي الع ــدو  :مرج ـ س ــابق ,ص .91و مج ــد محمــد منص ــور :المرج ـ الس ــابق ,ص .13و نــور س ــلطان :المرجـ ـ
السابق ,ص.41
( )5عبـد القــادر الفـار :مصــادر االلتـزام :مصــادر الحـق الشخصــي فــي القـانون المــدني ,الطبعـة األولــى ,مكتبـة دار الثقافــة للنشـر والتوزيـ  ,عمــان,
4991م ,ص .41وعاطف النقيد :المرج السابق ,ص .99وحسن علي الذنون ومحمد سـعيد الرحـو :الـوجيز فـي النهريـة العامـة لللتـزام ,الجـزء
األول ,مصادر االلتزام ,دراسة مقارنة بالفق اإلسلمي والمقارن ,الطبعة األولى ,دار وائل للنشر والتوزي  ,عمان3113 ,م ,ص.41
( )6مجد محمد منصور :المرج السابق :ص .14وجميل الشرقاو  :المرج السابق ,ص 499وما بعدها.
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وب ذا يت ب بـأن النيـة والباعـ

والغايـة التـي يسـت دف ا المتعاقـد هـي التـي تـدل مـا ذا كـان عقـد

معاو ة م تبر  ,وال خلف بين الفق في ن الغـبن ال يتصـور ال فـي عقـود المعاو ـ ألنـ هـو الـذ
يصـور اخــتلل التعـادل بــين مــا يأخـذه و يعطيـ المتعاقــد( ,)1وهـذا مــا كــدت عليـ بعــض التشـريعات(,)2
حي

نصت صراحة على استبعاد الطعن بالغبن في عقود التبرعات وذل ألن الغبن واق ال محالـة فـي

هذه العقود ,وب ـذا يتميـز االسـتغلل عـن الغـبن والـذ يجـوز الطعـن بـ فـي عقـود المعاو ـة والتبرعـات
على ساس عيد في اإلرادة(.)3

ثانياً :أن يكون العقد محدداً:
تنقسم العقود من حيـ

طبيعت ـا لـى عقـود محـددة وعقـود احتماليـة ,بحيـ

تكـون عقـداً فوريـاً و

عقداً زمنياً ,وتنقسم العقود بحسد ما ذا مكن عند برام ا تحديد األداءات الناشئة عن ا م ال لى عقود
محددة وعقود احتمالية.

( )1هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص .419و مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.14
( )2نصــت المــادة ( )414مــن القــانون المــدني اليمنــي رقــم ( )41لســنة  3113علــى ن ـ "الغــبن هــو ن يكــون حــد العو ــين غيــر متعــادل م ـ
العــوض" .كمــا نصــت المــادة ( )344مــن قــانون الموجبــات اللبنــاني لســنة  4944علــى ن ـ "التفــاوت وانتفــاء بــين الموجبــات التــي تو ـ لمصــلحة
فريق والموجبات التي تفرض على الفريق اآلخر في العقود ذات العوض".
( )3مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.14
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فالعقد المحدد هو عقد ينش على عـاتق ط ارفـ الت ازمـات محققـ الوجـود ومحـددة المقـدار ذ ن
كل متعاقد يعرف منذ البداية مقدار ما يعطى وما يأخذ( ,)1وينطبق هذا المعنى بطبيعـة الحـال علـى كـل
عقد يعرف في الطرفان مقدماً مقدار األداء كما في عقود اإليجار والقرض والعمل والبي ففي عقد البيـ
يعــرف البــائ مقــدار الــثمن الــذ سيحصــل علي ـ والمشــتر يعــرف مقــدار الســلعة التــي ســيأخذها مقــابلً
للثمن(.)2
فالغبن كما هو معروف هو عدم التعـادل بـين مـا يعطيـ العاقـد ومـا يأخـذه فـي عقـود المعاو ـة
وقت تمام العقد( ,)3وعند تقدير وجود غبن من عدمـ فـي التعاقـد يجـد ن يكـون معروفـاً التـزام كـل مـن
المتعاقدين وقت التعاقد( ,)4ألن يقاس مدى التفاوت بين البدلين وجسامت وهذا يكون من الس ل الوقوف
علي في العقود المحددة(.)5
مــا العقــد االحتمــالي ف ــو العقــد الــذ ال يعــرف في ـ كــل مــن المتعاقــدين القــدر الــذ ســيأخذه و
سيعطي حي

ال يحدد وقت تمام العقد القدر الـذ

المســتقبل تبعـاً لحــدو

خـذه و القـدر الـذ

عطـى ,وال يتحـدد ذلـ

ال فـي

مــر غيــر محقــق الحصــول و غيــر معــروف وقــت حصــول ( ,)6ومــن هــذه العقــود

( )1عبد المـنعم فـرج الصـدة :المرجـ السـابق ,ص .41و مجـد محمـد منصـور :المرجـ السـابق ,ص .11و نـور سـلطان :المرجـ السـابق ,ص.41
وموســى ســلمان بــو ملــول :شــرل القــانون المــدني األردنــي ,مصــادر االلت ـزام ,الكتــاد األول ,المصــادر اإلراديــة ,العقــد ,والتصــرف االنف ـراد  ,دون
طبعة ,دراسة مقارنة ,مكتبة القدس ,غزة4999 ,م ,ص .31واياد محمد جاد الحق :المرج السابق ,ص.41
( )2نبيل براهيم سعد :النهرية العامة لللتزام ,مصادر االلتـزام ,الجـزء األول ,المصـادر اإلراديـة ,العقـد واإلرادة المنفـردة ,دون طبعـة ,دار المعرفـة
الجامعية ,اإلسكندرية4991 ,م ,ص.14
( )3عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,3/مرج سابق ,ص.491
( )4موسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج السابق ,ص.44
( )5مشا اًر لي لدى :محمود جمال الدين زكي ,الوجيز في نهرية االلتزام ,مطبعة جامعة األزهر ,القاهرة4991 ,م .ص.19
( )6عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني ,نهرية االلتزام بوج عام "مصادر االلتزام" ,مرج سابق ,ص.314
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عقد التأمين وعقد الرهان وعقد بي الثمار قبل انعقادها وزر قبل نبات ( ,)1ألن هـذه العقـود تنطـو علـى
غــرر لـذا تحتمــل الـربب والخســارة( ,)2وبالتــالي ال تكــون الت ازمــات حــد المتعاقــدين و كلهمــا محــددة وقــت
انعقاد العقد لذل يصعد تقدير وجود غبن من عدم .
ويذهد جاند من الفق لى استبعاد العقود االحتمالية مـن نطـاق الغـبن ,والسـبد فـي ذلـ يعـود
ألن داءات ا غير محددة فل يتصور الغبن ب ا ,بحي

يصعد على األطراف وقت برام العقد تحديد ما

يمكن الحصول علي عن طريق العقد ,مما يترتـد صـعوبة فـي تحديـد مقـدار الغـبن الـذ يقـ علـى حـد
خلف( ,)3فإذا اتفق الطرفان في عقد على نـ احتمـالي وهـو فـي

الطرفين وال تثير بشأن هذه العقود

الحقيقة ليس ذل  ,فإذا ناز حداهما اآلخر مـام الق ـاء لـنقض العقـد بسـبد الغـبن علـى سـاس الصـفة
االحتمالية فعلى القا ي بح

حقيقة العقد وتكييف بالوصف الصحيب ويكـون للقا ـي سـلطة فـي ذلـ ,

ف ــإذا وج ــد ن العق ــد ل ــيس لـ ـ م ــن االحتم ــال ال المه ــر و ن الت ازم ــات ح ــد المتعاق ــدين ال تتع ــادل مـ ـ
التزامات المتعاقد اآلخر فل مجال للتردد في عمال حكام وآثار الغبن(.)4

( )1ذا بيـ الثمــار قبــل انعقادهــا والــزر قبــل نباتـ بســعر الوحــدة فــل يعتبــر عقــداً احتماليـاً ألن هنــا
وقت انعقاد العقد مقدار األداء الذ

عطى مقدار الذ

ســاس يعلــم بموجبــة كــل مــن البــائ والمشــتر

خذ .نور سلطان :المرج السابق ,ص ,49هام

رقم (.)4

( )2يلحـه ن فق ــاء الشـريعة اإلسـلمية يــرون ن بيـ األشـياء المســتقبلة باطــل ألنـ بيـ عــدم ولــم يسـتثنوا مــن هــذا الحكـم ال الســلم ,حيـ

نصــت

المــادة ( )434مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى ن ـ "الســلم بي ـ مؤجــل بمعجــل" .كمــا ويلحــه ن القــانون المــدني األردنــي خــذ بتســمية الغــرر فــي
المواد (.)941-919
( )3توفيــق حســن فــرج :نهريــة االســتغلل ,مرج ـ ســابق ,ص .314ومحمــود علــي الرشــدان :المرج ـ الســابق ,ص 11ومــا بعــدها .وهائــل ح ـزام
مي ود العامر  :المرج السابق ,ص ,411هام

رقم (.)1

( )4هائل حزام مي ود العامر  :المرج السابق ,ص .419وتوفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج سابق ,ص.313
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ويــذهد جانــد آخــر مــن الفق ـ للقــول بإمكانيــة بطــال العقــود االحتماليــة بســبد الغــبن ذا كــان
فاحشاً ,لكون ا من العقود التي يسعى كل طـرف في ـا لـى تحقيـق فائـدة مـن وراء تعاقـده ,وكـل مـا هنالـ
ن التبادل بدالً من ن يتم بين داءات محددة ومعروفة فإن ا تق بين احتماالت الربب والخسارة(.)1
وقد خذت بعض التشريعات( ,)2بجواز الطعن في العقد االحتمـالي حيـ

جازتـ المـادة ()341

مـن قــانون العقــود والواجبـات اللبنــاني فنصــت علـى بطــال عقــود الغـرر بســبد الغــبن حيـ
"العقود االحتمالية ذات ا قد تكـون قابلـة لإلبطـال بسـبد الغـبن" ,حيـ

جــاء في ــا ن

ينهـر لـى العقـود االحتماليـة ذات ـا

فقد تكون قابلة لإلبطال بسبد الغبن ويمكن حمل ذل على ن احتمال الكسد والخسارة في جاند حـد
المتعاقدين بعيد عن

تعادل م هذا االحتمال في جاند المتعاقد اآلخر(.)3

وينهر لى احتمال الكسد والخسارة الذ كان قائماً وقت انعقـاد العقـد فـإذا كـان هنـا اخـتلف
في التعادل بين احتمال الكسد واحتمال الخسارة في هذا الوقت فإن الغبن يتحقق(.)4
ويمكن القول بأن التشريعات التي تأخذ بنهريـة االسـتغلل باعتبـاره الجانـد النفسـي للغـبن فإن ـا
تبسط تطبيق هذه النهرية على العقود االحتمالية وهذا ما نص علي القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق
فـي قطــا غـزة ,فــي المـادة ( ,)4/431وقــد حســن صـنعا ,ذ نجــد ن المشـر خ ـ هـذه النهريـة لكــل
عقود المعاو ات سواء كانت احتمالية و محددة ,ول ذا كـان االسـتغلل متصـو اًر فـي العقـود االحتماليـة

( )1عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني ,نهرية االلتزام بوج عام "مصادر االلتزام" ,مرج سابق ,ص.119
( )2من هذه التشريعات القانون المدني األلماني فـي المـادة ( .)3/431والقـانون المـدني السويسـر فـي المـادة ( .)34القـانون المـدني المصـر فـي
المادة (.)439
( )3عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني ,نهرية االلتزام بوج عام "مصادر االلتزام" ,مرج سابق ,ص ,411هام
( )4عاطف النقيد :نهرية العقد :المرج السابق ,ص.391
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رقم ()4

والمعاو ات على السواء ,ألن العبرة في تقدير عدم التعادل الفادل في وقت العقـد فـي العقـود المحـددة,
وفي تنفيذ العقود االحتمالية(.)1

ثالثاً :عدم انعقاد العقد بطريق المزايدة أو المناقصة:
نصت بعض التشريعات( ,)2على ن ال يجوز الطعـن بـالغبن فـي بيـ تـم بطريـق المـزاد العلنـي,
ذ ت ــدف مـــن وراء هـــذا الشـ ــرط صـــباى الحصـ ــانة علـ ــى هـــذه العق ــود ممـــا يترت ــد علـــى ذل ـ ـ تشـــجي
األشــخاص علــى االشــت ار في ــا ,فــإذا تــم العق ـد عــن طريــق الم ازيــدة و المناقصــة وفق ـاً لمــا نــص علي ـ
القـانون فــل يجــوز الطعـن علــى ســاس الغــبن( ,)3وذلـ ألن تلـ العقــود تبــرم وفقـاً إلجـراءات معقــدة تقــوم
عل ــى الش ــفافية ,وتك ــون غالب ـ ـاً ح ــد طراف ــا الدولـ ــة و غيره ــا م ــن األشـــخاص االعتباري ــة مم ــا يشـ ــج
األشـخاص علــى االشــت ار فــي الم ازيـدة و المناقصــة ,لمــا ل ــا مــن حصــانة فــي اإلجـراءات ,والــذ يكــون
التنـافس قــائم بــين الم ازيــدين كمــا و ن العقـد الــذ يــتم بطريــق الم ازيــدة يطمـئن البــائ الحصــول علــى كبــر
( )1عبــد الناصــر توفيــق العطــار :مصــادر االلتـ ـزام اإلراديــة فــي قــانون المعــاملت المــدني اإلم ــاراتي ,الطبعــة الثانيــة ,جامعــة اإلمــارات المتح ــدة
العربية3111 ,م ,ص .411وعبد المنعم فرج الصدة :المرج السابق ,ص .441وعاطف النقيد :المرج السابق ,ص.13
( )2نصت المادة ( )139من القانون المدني المصر رقم ( )444لسنة 4911على ن "ال يجوز الطعن بـالغبن فـي بيـ تـم بـنص القـانون بطريـق
المزاد العلني" .ويقابل ا الفقرة الثالثة من المادة ( )431من القانون المدني العراقي والتي نصـت علـى نـ "ال يجـوز الطعـن بـالغبن فـي عقـد تـم عـن
طريــق الم ازيــدة العلنيــة" .ويقابل ــا المــادة ( )941مــن القــانون المــدني اليمن ـي والتــي نصــت ن ـ "ال يجــوز الطعــن بــالغبن فــي بي ـ تــم بطريــق الم ـزاد
العلنــي فــي حــال نــص في ــا القــانون علــى ذل ـ " .وال يقابل ــا فــي مجلــة األحكــام العدليــة ,وال القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  .4991وال
القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.
( )3بــدر جاســم محمــد اليعقــود :المرج ـ الســابق ,ص .339وعبــد المجيــد الحكــيم :الكــافي فــي شــرل القــانون المــدني األردنــي ,والقــانون المــدني
الع ارقـي ,والقـانون المـدني اليمنـي ,الجـزء األول ,دون طبعـة ,عمـان الشـكة الجـدة للطباعـة4994 ,م ,ص .119وجمـال الـدين طـ العاقـل :المرجـ
السابق ,ص.14
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ثمــن ممكــن للشــيء المبي ـ  ,ومــن ثــم ال تتــال الفرصــة لوقــو الغــبن فــي مثــل هــذه العقــود ,وذل ـ بســبد
اإلجراءات المعقدة والمتبعة في ا والتي تتم بطريق المزايدة و المناقصة(.)1
تجــدر اإلشــارة لــى نـ يجــوز الطعــن فــي العقــد الــذ تــم بطريــق الم ازيــدة و المناقصــة ذا كانــت
اإلجراءات التي تم في ا غير مطابقة لما نص علي القانون ,فإذا تم البي من قبل البائ مثلً عن طريق
المزاد ف نا ال تتوافر ال مانات القانونية ,مما يجوز الطعن بالغبن متى توفر شروط (.)2
ويمكــن القــول بأن ـ كــان مــن المستحســن علــى مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي والقــانون
المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,الــنص علــى عــدم جـواز الطعــن بــالغبن فــي العقــود التــي تــتم
بطريــق الم ازيــدة و المناقصــة لمــا تتمتـ بـ مــن جـراءات معقــدة كمــا فعلــت التشـريعات المقارنــة ,ويمكــن
اقترال نص على النحو اآلتي "ال يجوز الطعن بالغبن فـي بيـ تـم بـنص القـانون ,وبمعرفـة المحكمـة ,و
بطريق المزاد العلني".
وال يفوتنا في هذا المقام اإلشارة لى ن بيو األمانـة تخـرج مـن دائـرة ونطـاق الطعـن بـالغبن فـي
العقود ,باعتبار ن عقود األمانة ما هـي ال عقـود يحـدد في ـا الـثمن مثـل رس المـال و المرابحـة ,وفي ـا
يؤتمن البائ في خباره برس المال( ,)3حي

نص علي القانون المدني األردني رقم ( )14لسـنة 4991

فــي المــادة ( ,)111وكــذل نــص علي ـ القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق ف ـي قطــا غ ـزة فــي المــادة
(.)111

( )1هائل حزام مي ود العامر  :المرج السابق ,ص .491وبدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص.339
( )2بدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص.339
( )3لمزيد من التفاصيل راج  :محمـد بـن بـراهيم السـحيباني :الغـبن اليسـير والفـاح

تحليـل اقتصـاد  ,بحـ

منشـور فـي مجلـة جامعـة الملـ عبـد

العزيز االقتصاد اإلسلمي ,المجلد  ,41العدد  ,3مركز النشر العلمي جامعة عبد العزيز ,جدة4131 ,هـ3119 -م ,ص.9
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رابعاً :أن يكون العقد ملزماً للجانبين:
تنقسم العقود ذا كانـت تنشـ الت ازمـات علـى طرفي ـا و علـى حـدهما لـى عقـود ملزمـة لجـانبين
و خرى ملزمة لجاند واحد ,فالعقد الملزم للجانبين هو الذ يلتزم في كل متعاقد اتجـاه اآلخـر علـى وجـ
التبادل بمقت ى االتفاق المعقود بين ما( ,)1يلتـزم البـائ فـي البيـ بنقـل ملكيـة المبيـ فـي مقابـل ن يلتـزم
بدف الثمن ,وكذل األمر في عقد المقاي ة وعقد اإليجار وعقد المقاولة والعمل وغيرها من العقود التي
يلتــزم كــل جانــد بحي ـ

يكــون دائن ـاً للطــرف اآلخــر فــي الوقــت ذات ـ ,

يكــون مــديناً ودائن ـاً علــى ســبيل

التبادل(.)2
ما العقد الملزم لجاند واحد ,يسمى عقداً غير متبادل وهو العقـد الـذ ينشـ الت ازمـاً علـى حـد الطـرفين
دون اآلخــر ,فيكــون األول مــديناً غيــر دائــن والثــاني دائن ـاً غيــر مــدين ,كعقــد ال بــة والوكالــة بــدون جــر
والوديعة(.)3
ومــادام الغــبن يتمثــل فــي اخــتلل األداءات المتقابلــة بــين طرفــي العقــد فإنـ ال يمكــن تصــوره فــي
األصل ال في العقود الملزمة لجانبين ,مـا ذا كـان العقـد ملزمـاً لجانـد واحـد فـل يتصـور كقاعـدة عامـة
ن يكـون هنــا اخـتلل بــين األداءات المتقابلـة ,حيـ

ن مثـل هــذه العقـود ال يترتــد علي ـا الت ازمــات ال

( )1توفيق حسن فرج وجلل العدو  :مرج سابق ,ص 11وما بعدها.
( )2عبـد الـرزاق الســن ور  :الوسـيط فـي شــرل القـانون المـدني ,نهريــة االلتـزام بوجـ عــام "مصـادر االلتـزام" ,مرجـ سـابق ,ص .419و مجـد محمــد
منصــور :المرجـ الســابق ,ص .11وســمير عبــد الســيد تنــاغو :مصــادر االلتـ ازم ,العقــد ,اإلرادة المنفــردة ,العمـل غيــر المشــرو  ,اإلثـراء بــل ســبد,
الق ــانون ,دون طبع ــة ,منش ــأة المع ــارف باإلس ــكندرية3119 ,م ,ص .41وعب ــد الق ــادر الف ــار :المرجـ ـ الس ــابق ,ص .49و ن ــور س ــلطان :المرجـ ـ
السابق ,ص.41
( )3محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص.11
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فـي ذمــة طــرف واحــد مــن طرفي ــا دون اآلخــر فيكــون هــذا الطــرف مــديناً غيــر دائــن فــي حــين ن الطــرف
اآلخر يكون دائناً غير مدين ,وب ذا ال يتصور قيام الغبن في مثل هذا النو من العقود(.)1

خامساً :أن يكون الغبن وقت تكوين العقد:
يعتبر الغبن عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين ,وينهر لى الغبن
وقت انعقاد العقد ذ ينهر لى عدم تعادل االلتزامات من هذا الوقت( ,)2وهذا ما كدت المـادة ()3/119
من القانون المدني الفلسطيني المطبق فـي قطـا غـزة ,والتـي نصـت علـى نـ "يجـد لتقـدير مـا ذا كـان
الغبن فاحشاً ن يقوم العقار بحسد قيمت وقـت البيـ " ,وال نـص يطابق ـا فـي مجلـة األحكـام العدليـة ,وال
القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة .)3(4991
يت ــب مــن نــص المــادة الســابقة بــأن الغــبن الــذ يؤخــذ بـ هــو الــذ ينــت عنــد بـرام العقــد فــإذا
اختلت داءات العقد فيما بعـد بـرام العقـد و ثنـاء تنفيـذه و بعـد تنفيـذه فـل يؤخـذ بـ  .فـإذا كـان الغـبن ال
يتحقق ال باختلل األداءات عند برام العقد وهو ما يعـرف بـالغبن المعاصـر ,وبالتـالي ال مجـال للبحـ

( )1موســى ســلمان بــو ملــول :شــرل مشــرو القــانون المــدني الفلســطيني ,مصــادر االلتـزام ,الطبعــة األولــى ,مكتبــة القــدس ,غـزة3114-3113 ,م,
ص .443ومحمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص.11
( )2موســى ســلمان بــو ملــول :مصــادر االلت ـزام ,مرج ـ ســابق ,ص .443وجميــل الش ـرقاو  :نهريــة بطــلن التصــرف القــانوني ,دون طبعــة ,دار
الن

ة العربية ,القاهرة4991 ,م ,ص.491

( )3نصت المادة ( )3/139من القانون المدني المصر على ن "يجد لتقـدير مـا ذا كـان الغـبن يزيـد عـن الخمـس ن يقـوم العقـار بحسـد قيمتـ
وقت البي " .يقابل ا المادة ( )3/414من القانون المدني الكويتي والتي نصت على ن "يعتبـر الغـبن فاحشـاً ذا زاد عـن بـرام العقـد علـى الخمـس".
ويقابل ـا نـص المـادة ( )3/411مـن القـانون المـدني القطـر والتـي جـاءت بـنفس الصـياغة ,كمـا ويقابل ـا المـادة ( )414مـن القـانون المـدني اليمنـي
والتي نصت على ن "ويعتبر الغبن فاحشاً ذا بلغ عشر قيمة المعقود علي وقت التصرف".
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عن تفاوت تلـ األداءات بعـد بـرام العقـد و ثنـاء تنفيـذه و بعـد تنفيـذه( ,)1و ن هنـا حـاالت فـي بعـض
العقــود يه ــر في ــا ص ــعوبات يصــعد في ــا تحدي ــد وقــت ب ـرام العقـ ـد ,كمــا هــو الح ــال فــي عقــود الم ــدة
المسـتمرة ففـي هـذه العقــود ال تـتم علـى مرحلــة واحـدة ,ومـن العقــود يلـزم النعقادهـا م ــي زمـن معـين فــي
الفتـرة مــا بــين الوقــت الــذ يتفــق فيـ علــى شــروط العقــد والوقــت الــذ يلــزم النعقادهــا ,وقــد يطــر مــا بــين
الفترتين هروف تؤدى لى زيادة و نقصان في األسعار مما يؤدى لى عدم تعادل االلتزامات مما يلحق
ال رر بأحد المتعاقدين(.)2
وفــي حالــة البيـ بالتقســيط( ,)3يصــعد تحديــد وقــت الغــبن فيمــا لــو زادت قيمــة الب ــاعة المباعــة
فــي الفتـرة الواقعــة بــين بـرام العقــد ودفـ آخــر قســط ممــا يثيــر صــعوبة فــي معرفــة الوقــت الــذ يقــدر فيـ
الغبن الذ لحق بالعقد( ,)4ف ل يكون من تاريخ االتفاق؟

تاريخ برام العقد؟ مـا مـن تـاريخ دفـ آخـر

قسط؟
ويمكن القول ن تحديد الغبن في البي بالتقسيط يكون من وقت بـرام العقـد ألن الغـبن هـو عـدم
التعادل بين البدلين ,كما ن الغبن الذ يلحق برام العقد يسمى غبناً الحقاً وليس غبناً معاص اًر وبالتالي
فإن هذا النو من الغبن يمكن النهر لي في طار نهرية الهروف الطارئة.
ومــن الحــاالت التــي تب ـرز في ــا بعــض الصــعوبات فيمــا يتعلــق بتحديــد وقــت ب ـرام العقــد ومــن ثــم
تحديد الغبن في ا ,العقود المعلقة على شرط واقف و فاسخ ,والتي يلزم لوجودهـا تـوفير عنصـر عر ـي

( )1موسى سلمان بو ملول :شرل مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص .443وبدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص.331
( )2هائل حزام مي ود العامر  :المرج السابق ,ص.494
( )3وللبي بالتقسيط مسميات عديدة من ا البي اإليجار والبيو االئتمانية و البي بالمقابل النقد .
( )4توفيق حسن فرج :عقد البي والمقاي ة ,دون طبعة ,مؤسسة الثقافة الجامعية4919 ,م ,ص.11
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علوة علـى العناصـر األصـلية ,بحيـ

يكـون الت ازمـات الطـرفين قـد تحـددت ووجـدت مـن وقـت العقـد وان

كان تنفيـذها معلقـاً علـى تحقيـق عنصـر آخـر( ,)1والحقيقـة فإنـ ينهـر لـى الغـبن وقـت بـرام العقـد بحيـ
ينهر لى مدى التعادل بين البدلين من عدم وقت برام العقد ,ما االختلف الذ يطر بعد بـرام العقـد
ووقت تحقيق الشرط ال يدخل في نطاق الغبن المعاصر إلبرام العقد وانما يدخل

من هروف وحـواد

طارئة يكون من شأن ا رهاق عاتق المدين(.)2

سادساً :أن يكون الغبن فاحشاً:
نصت المادة ( )419من مجلة األحكام العدلية ,على ن "الغبن الفاح

غبن على قدر نصـف

العشــر فــي العــروض والعشــر فــي الحيوانــات والخمــس فــي العقــار و زيــادة" .كمــا ونصــت المــادة ()499
من ذات المجلة على ن " ذا با رجل في مرض موت مال بأقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركت
مستغرقة كان ألصحاد الـديون ن يكلفـوا المشـتر بـلى ثمـن مـا اشـتراه لـى ثمـن المثـل واكمالـ و داءه
للتركـة فــإذا لــم يفعــل فسـخوا البيـ " ,ويقابل ــا المــادة ( )411مــن القـانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة
 4991والتي نصت على ن "الغـبن الفـاح

فـي العقـار وغيـره هـو مـا ال يـدخل تحـت تقـويم المقـومين"’

كمــا نصــت المــادة ( )419علــى ن ـ " ذا صــاد الغــبن ولــو كــان يســي اًر مــال المحجــور علي ـ لــدين و
المريض مرض المـوت وكـان دين مـا مسـتغرقاً لمال مـا كـان العقـد موقوفـاً علـى رفـ الغـبن و جازتـ مـن
الــدائنين واال بطــل" ويقابل ــا المــادة ( )4/119مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة
والــذ نصـت علــى ن "الغــبن الفــاح

هــو مــا يزيــد علــى الخمـس" كمــا ونصــت المــادة ( )919مــن ذات

( )1هائل حزام مي ود العامر  :المرج السابق ,ص .493ومحمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص.11
( )2توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج سابق ,ص.399
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القانون على ن "ال ينفذ بي المريض ألجنبي بأقل من قيمـة مثلـ ولـو بغـبن يسـير فـي حـق الـدائنين ذا
كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشترى دف ثمن المثل واال جاز للدائنين فسخ البي ".
ويت ب من النصوص السابقة بأن المشرعين قد خذوا مبدً عاماً يجوز الطعن في العقـد بسـبد
الغبن ذا كان الغبن فاحشاً سواء كان في العقارات و غيرها ,كما ن م و عوا استثناء على هـذا المبـد
وهو جواز الطعن في العقد بسبد الغبن ولو كان الغبن يسي اًر ويجوز الطعن في العقـد العتبـارات معينـة
مثلً ذا صاد الغبن اليسير مال المحجور علي للدين و ذا صاد الغبن مال المريض مرض الموت
وكان دين ما مستغرقاً لمال ما.
والحكمــة مــن هــذا االســتثناء يرج ـ لــى ن المشــر يرغــد فــي عطــاء الحمايــة للــدائنين حتــى ال
ينقص من ال مان العام(.)1
ويت ب بأن التشريعات التي خذت بفكرة الغـبن الماديـة اختلفـت فـي تقـدير حجـم الغـبن الفـاح
فــذهبت مجلــة األحكــام العدليــة لــى تحديــد الغــبن بمــا يزيــد علــى الخمــس فــي العقــار ونصــف العشــر فــي
العروض والعشر في الحيوانات ,بينما لم ي

المشر األردني ,قدر من الجسامة يحدد في ا الغبن ,ما

القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ذهد لى تقدير الغبن الفاح

بما يزيد عن الخمس.

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني ,الصادرة عن ديوان الفتوى والتشري لسنة 3114م ,ص.991
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حي

نجد بأن المشر األردني لم ي ـ قـدر الجسـامة يحـدد في ـا الغـبن ,وجعل ـا سـلطة تقديريـة

للقا ي ,وتقـدر بواسـطة هـل الخبـرة و لنكـون بصـدد غـبن فـاح

فيجـد ن يكـون قـد تـم التصـرف فـي

الشيء بسعر قل بكثير و على بكثير من متوسط تقدير الخبراء(.)1
ويمكـن القـول بــأن المشـر الفلسـطيني كــان كثـر توفيقـاً مــن المشـر األردنـي عنــدما و ـ حــداً
للغـبن الفــاح

فـي العقــود التـي ل ــا هميـة خاصــة ولــم يجعل ـا فــي جميـ العقــود ,كـالخمس فــي العقــارات

ألن ذل ـ يــؤدى لــى اســتقرار المعــاملت والتــي مــن شــأن ا تعزيــز مبــد العقــد ش ـريعة المتعاقــدين ,بينمــا
المشــر األردنــي جــاز الطعــن بــالغبن فــي معهــم العقــود ولــم ي ـ ل ــا حــداً ,ممــا جعل ــا التــي لــم تــدخل
تحت تقويم المقومين مما يؤدى لى فسال المجال لكثرة الطعن في العقود بداعي ن هنـا غبنـاً فاحشـاً
وفي الحقيقة قد تكون مجرد ادعاءات بأن هنا غبناً فاحشاً.
يترتــد علــى األخــذ بــالغبن فــي النهريــة الماديــة بأن ـ لــيس ل ـ علقــة بعيــود اإلرادة ألن ــا ذات
طبيعة نفسية ,وبالتالي فإن ال يعتبر عيباً عاماً في اإلرادة وانما عيـد فـي العقـد وهـذا يت ـب مـن خـلل

( )1عبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاو  :مصـادر االلتـزام" ,مصـادر الحـق الشخصـي فـي القـانون المـدني" ,الطبعـة الثالثـة ,دار الثقافـة ,عمـان,
3144م ,ص .99و مـ ــين دواس :القـ ــانون المـ ــدني" ,مصـ ــادر االلت ـ ـزام" ,الجـ ــزء األول ,المصـ ــادر اإلراديـ ــة (العقـ ــد واإلرادة المفـ ــردة) ,دون طبعـ ــة,
الشروق ,رام ام3111 ,م ,ص.91
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النصوص السابقة( ,)1والتـي تجيـز نقـض البيـ ذا وقـ فيـ غـبن يتجـاوز قـد اًر معينـاً كـالخمس مـثلً ,ولـم
ت

النصوص سواء ذل الشرط ,وبالتالي ليس للغبن الماد علقة بعيود اإل اردة(.)2
ويمكــن القــول ن المعيــار المــاد للغــبن ينهــر لــى تحقيــق التعــادل بــين األداءات فــي حــاالت

خاصة تكون ل ا همية من ج ة المشر بغض النهر عن االعتبارات الشخصية ,وان مشكلة الغبن فـي
هذه النهرية تبقى قائمة ,ذ يجد البح

عن ملبسات وهروف العقد على اعتبار ن الغبن قرينة على

تخلف كامل الر ا مما يستوجد البح

عن الحالة النفسية للطرف المغبون.

سابعاً :وجوب اقتران الغبن بالتغرير أو االستغالل:
نصت المادة ( )499من مجلة األحكام العدلية على نـ " ذ غـر حـد المتبـايعين اآلخـر وتحقـق
ن فــي البي ـ غبن ـاً فاحش ـاً فللمغبــون ن يفســخ البي ـ حينئــذ" ,ويقابل ــا المــادة ( )419مــن القــانون المــدني
األردني رقم ( )14لسنة  ,4991والتي نصت على ن " ذا غرر حد العاقدين بـاآلخر وتحقـق ن العقـد
تم بغبن فاح

كان لمن غرر بـ فسـخ العقـد" ويقابل ـا المـادة ( )4/431مـن القـانون المـدني الفلسـطيني

المطبق في قطا غزة والتي نصت على ن " ذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة و طيشـاً بينـاً و
هوى جامحاً و عدم خبرة وجعل ذل يبرم لصالحة و لصـالب غيـرة عقـداً ينطـو عنـد ب ارمـ علـى عـدم
تناسد باهه بين ما يلتزم بأدات بمقت اه ,وما يجره علي من نف مـاد

و دبـي كـان للطـرف المغبـون

( )1راج نص المادة ( )419من مجلـة األحكـام العدليـة ,والمـادة ( )411مـن القـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  .4991والمـادة ()4/199
من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة رقم ( )1لسنة .3143
( )2حي

خذ المشر الفرنسي في المادة ( )4441بالمعيار الماد والذ يجيز نقـض البيـ فـي عقـار القاصـر ذ وقـ فيـ غـبن يتجـاوز ()43/9

من القيمة الحقيقية للمبي وكـان بإمكـان وا ـعي القـانون الفرنسـي دخـال الغـبن
في هذا المعنى :بدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص.91
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ـمن عيـود اإلرادة لكـن م مـ ذلـ افـردوا لـ نصـاً خاصـاً ,نهـر

ن يطالـد بطـال العقـد و يـنقص الت ازمـ  ,ويجـوز للمتعاقـد اآلخـر ن يتـوقى بطـال العقـد ذا عـرض مــا
تراه المحكمة كافياً لرف الغبن".
ويت ب من النصوص السابقة بأن كل مـن مجلـة األحكـام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي رقـم
( )14لســنة  ,4991قــد خــذ بالمعيــار المو ــوعي باإل ــافة لــى المعيــار الشخصــي لتحدي ـد مــدى قيــام
الغبن من عدم  ,حي

وجبا اقتران الغبن الفاح

بالتغرير ,فقد كدت ذل محكمـة االسـتئناف المنعقـدة

في رام ام في حكم ا "ال يجوز التحلل من الكفالة ال بالتراض و بالتقا ي ذا توافر سبد مـن سـباد
الفســخ و الــبطلن ,كمــا ذا شــاب ا عيــد مــن عيــود الر ــا كــالغلط و التــدليس و اإلكـراه واالســتغلل,
وحي ـ

ن الغــبن الفــاح

يعتبــر عيب ـاً مــن عيــود اإلرادة خاصــة و ن المــادة ( )491مــن مجلــة اإلحكــام

العدلية تشترط لفسخ بسبد الغبن ن يكون الغبن مقترناً بالتغرير ونتيجةً ل "(.)1
ويمكن القول بـأن محكمـة االسـتئناف فـي حكم ـا السـابق قـد جانب ـا الصـواد حينمـا اعتبـرت ن
الغبن الفاح

يعتبر عيباً من عيود اإلرادة ولم تعتبره عيباً من عيود العقد كون ن المادة ( )491من

مجلــة األحكــام العدليــة والتــي اســتندت ل ــا محكمــة االســتئناف تشــترط لفســخ البيـ ن يكــون الغــبن مقترنـاً
ير يؤد
بالتغرير ونتيجةً ل وهو عيد من عيود اإلرادة ,وان لم يجد تغر اً

لى الغـبن الفـاح

فـل يجـوز

فسخ العقد كأن يلجأ الغار لى استعمال الحيل بقصد ي ام المغرور ب بخلف الحقيقة مما يدفع إلبرام
تصرف ما كان ليرت ي لوال تل الحيل دون ن يترتد على برام هذا التصرف غبنـاً فاحشـاً وانمـا غـبن
يسي ًر حي

في مثل هذه الحالة ال يجوز فسخ و بطال العقد.

( )1اســتئناف حقــوق ( )91/411صــادر عــن محكمــة االســتئناف المنعقــدة فــي رام ام ,والمنشــور علــى الموق ـ الكترونــي المقتفــي منهومــة الق ــاء
والتشري في فلسطين.
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وعرفت مجلة األحكام العدلية التغرير في المادة ( )411بأن "الغ

كما لو قال المشتر للبـائ

ن متاع ال يساو لفا فبع مني بألف فأنت الرابب".
والتغري ــر ه ــو اس ــتعمال الحي ــل بقص ــد يق ــا مجـ ـر التص ــرف الق ــانوني ف ــي وه ــم يدفعـ ـ إلبـ ـرام
تصرف( ,)1ومتى تحقق الغبن الفاح
ويستو في ذل

عن طريق التغرير جـاز للمتعاقـد المغبـون ن يطلـد فسـخ العقـد,

ن يكون الغرر صاد اًر من المتعاقد اآلخر و الغير(.)2

وال يشترط ن يكون التغرير الصادر من الغير الذ

حد

الغبن ن يكـون الغيـر بعلـم و دونـ

ألننا نطعن بعدم تعادل االلتزامات وليس عيباً من عيود الر ا ألن معيار وجود الغبن هـو عـدم تكـافؤ
بين المتعاقدين وليس عيبـاً فـي اإلرادة ,وهـذا مـا كـدت عليـ المـادة ( )411مـن القـانون المـدني األردنـي
رق ــم ( )14لس ــنة  4991والت ــي ج ــاء في ــا " ذا ص ــدر التغري ــر م ــن غي ــر المتعاق ــدين و ثب ــت المغ ــرر ن
المتعاقد اآلخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز ل فسخ ".
وفي القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,والتي نصت في المادة ( )4/431علـى
ن " ذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة ,و طيشاً بيناً ,و هوى جامحاً ,و عدم خبرة ,وجعل ذل
يبــرم لصــالح و لصــالب غي ـره عقــداً ينطــو عنــد ب ارم ـ علــى عــدم تناســد بــاهه بــين مــا يلتــزم بأدائ ـ
بمقت ــاه ومــا يج ـره علي ـ مــن نف ـ مــاد

و دبــي ,كــان للطــرف المغبــون ن يطلــد بطــال العقــد و ن

يــنقص الت ازم ـ  .ويجــوز للمتعاقــد اآلخــر ن يتــوقى بطــال العقــد ذا عــرض مــا ت ـراه المحكمــة كافي ـاً لرف ـ
الغبن".
( )1نفين علي الناعوق :التغرير عيد مـن عيـود اإلرادة ,فـي القـانون المـدني األردنـي ومشـرو القـانون المـدني الفلسـطيني ,د ارسـة مقارنـة ,جامعـة
األزهر ,غزة ,رسالة ماجستير ,نوقشت بتاريخ  .3143/1/41ص.41
( )2مين دواس :المرج السابق ,ص.94
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ن العنصر المعنو للغبن يتجلى بالصورة التـي اسـتغل في ـا المتعاقـد األول فـي المتعاقـد الثـاني
عفاً ,يحتمل استغلل  ,ويتمثل ذل في ربعة حاالت وهي-:
 -4الحالة األولي :ف ي الحاجة الملجئة والتي قد تتولد عن الهروف المادية و الشخصية
الشــخص يتعاقــد تحــت هــروف مجحفــة ,وقــد يكــون ال ــغط نــات عــن

غط يجعل

ــائقة ماديــة و دبيــة ممــا تــؤد

لى جعل رادة المتعاقد معيبة ,وهنا يشترط ن يكون المتعاقد الذ استغل ا يعلم بتل ال ائقة(.)1
 -3الحالــة الثانيــة :ف ــي حالــة الطــي

الب ــين تعنــي اإلقــدام عل ــى عمــل دون مبــاالة بم ــا قــد يــنجم ع ــن

التصرفات التي يقـوم ب ـا المتعاقـد مـن نتـائ  ,وهـذا نتيجـة التسـر وعـدم د ار المـرء لعواقـد عمالـ فـإذا
در الطــائ

ن مــا لحــق ب ـ مــن غــبن فــاح

و ن مــا دفع ـ مــن ثمــن فــي البي ـ مخــالف للمــألوف و ن

المتعاقد اآلخر قد استغل طيش  ,جاز ل طلد بطال العقد(.)2
 -4الحالة الثالثة :ال وى الجامب ف و الشعور الملب والعنيف في نفس المتعاقـد يـؤد

لـى فقـدان سـلمة

الحكــم علــى عمــال معين ـة وهــي مو ــو هــذا الشــعور( ,)3ذ يشــترط علــى ســلو الشــخص ن يتســاهل
وي حي مالياً بشكل يلحق الغبن ب نتيجة للعقد الذ

برم (.)4

 -1الحال ــة الرابع ــة :ع ــدم الخبـ ـرة ف ــي ع ــدم الد اري ــة والمعرف ــة ف ــي نط ــاق المع ــاملت بحيـ ـ

ال يس ــتط

الشخص د ار حقيقة ما يلتزم بـ  ,وفـي هـذه الحالـة ال تكـون اإلرادة مدركـة لمـا اتج ـت ليـ لـذل تكـون
معيبــة ,وال يشــترط عــدم الد اريــة والمعرفــة بكــل ن ـواحي الحيــاة بــل يكفــي ن يتحقــق بالنســبة لــى مو ــو

( )1موسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.449
( )2توفيق فرج وجلل علي العدو  :المرج السابق ,ص.491
( )3عبد المنعم الصده :المرج السابق ,ص.391
( )4موسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص. 441
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معــين فــإذا اســتغل شــخص آخــر عــدم د اريــة ومعرفــة الطــرف اآلخــر ونــت عن ـ غــبن جــاز لمــن وق ـ فــي
الغبن ن يطالد بإبطال العقد(.)1
ويمكــن القــول ن التغريــر واالســتغلل مختلفــان و ن كلهمــا عيــد مــن عيــود اإلرادة ,كمــا ن
التغرير الذ

وردت كل من مجلـة األحكـام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  4991قـد

اقت ـ ارن بــالغبن الفــاح

والــذ ال يتحقــق ال بعــد تحقــق معيــار مــاد كــالخمس مــثلً وهــذا ال يتحقــق ال

بطرق احتيال يقوم ب ا حد المتعاقدين و الغير.
ما االسـتغلل لحاجـة ملجئـة و طـي

بـين و هـوى جـامب و عـدم خبـرة الـذ اشـترط القـانون

المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,م الغبن الفاح

فل يشترط في ا ن يقوم المستغل بأ فعل

احتيالي يجـابي مـن األفعـال التـي حـددت ا المـادة ( ,)4/431بـل يكفـى ن يسـتغل الفرصـة وينت ـز حالـة
ال عف التي يمر ب ا الشخص المغبون.

( )1توفيق فرج وجلل علي العدو  :المرج السابق ,ص .499وموسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.449
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المبحث الثالث
تمييز الغبن عن األنظمة القانونية التي تتشابه معه
ن فكرة الغبن هاهرة قديمة عرفت ا البشرية منـذ نشـأت ا األولـى و ن ـا مـا ازلـت محـل خـلف بـين
الفق ـاء نتيجــة تطورهــا كمــا ه ــرت بمهــاهر و شــكال متعــددة من ــا األنهمــة والنهريــات ,ذ قــد تفــر عــن
الغــبن بمعنــاه التقليــد نــو آخــر ه ــر فــي الفقـ والق ــاء طلــق عليـ الغــبن اللحــق ,ومــن نفــس الفكـرة
تولـ ـدت نهري ــة االس ــتغلل وم ــن ه ــذه األخيـ ـرة نش ــأت نهري ــة اله ــروف الطارئ ــة و ص ــبب لك ــل م ــن ه ــذه
النهريات شروط ا وعناصرها كما و ن العديد من األنهمة القانونية التـي تـرتبط بـالغبن وتشـاب كـالتغرير
والتدليس والعيد في الغلط واإلكراه لـذل سـتتناول التمييـز بـين نهريـة الغـبن وبـين تلـ األنهمـة األخـرى
والنهريات األخرى المشاب ة ل ا بتقسيم هذا المبح

لى خمسة مطالد على النحو اآلتي-:

المطلد األول :الغبن المعاصر واللحق.
المطلد الثاني :الغبن ونهرية الهروف الطارئة.
المطلد الثال  :الغبن وعقود اإلذعان.
المطلد الراب  :الغبن والشرط الجزائي.
المطلد الخامس :الغبن وعيود اإلرادة.
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المطلب األول
الغبن المعاصر والالحق

يتحقق الغـبن بمجـرد عـدم التعـادل بـين االلت ازمـات المتبادلـة فـي عقـود المعاو ـات ويقـدر الغـبن
وقــت تمــام العقــد وهــذا يســمى بــالغبن المعاصــر بمعنــى ن قيمــة مــا يعطي ـ العاقــد وقيمــة مــا يأخــذه نمــا
يعتبران في وقت العقد ,فإذا تغيـرت القـيم بعـد ذلـ فـل عبـرة ب ـذا التغيـر وال يكـون هنـا غـبن ذا كانـت
القيمتان متعادلتين وقت تمام العقد واختل التعادل فيما بين ما بعد ذل (.)1
مــا الغــبن اللحــق ف ــو الــذ يكــون قــد طــر علــى العقــد الملــزم للجــانبين م ـا بــين االتفــاق علــى
شروط العقد وتنفيذه ,ويحد

نتيجة هروف وحواد

دت لـى اخـتلل التعـادل بـين الت ازمـات المتعاقـدين

فيق الغبن في جاند حد طرفي العقد بسبد الهروف التي استجدت(.)2
فك ـلً مــن الغــبن المعاصــر واللحــق ينــت عن مــا عــدم التعــادل بــين الت ازمــات المتعاقــدين فــي عقــود
المعاو ات ألن حد المتعاقدين يعطى وال يأخذ مقابلً لما يعطي و يعطي قليلً ,وان م يختلفان في ن
الغبن المعاصر يوجد في عقود المعاو ات التي برمت بشكل ن ائي ما الغبن اللحـق فيولـد فـي العقـد
الذ يكون معلقاً و متوقفاً على مر الحق للتفاق الذ تم على العقد ذ توجـد بعـض الصـعوبات فيمـا
يتعلــق بتحديــد وقــت ب ـرام وتكــوين العقــد ممــا يترتــد علي ـ صــعوبة فــي تقــدير الغــبن ممــا يتوجــد علينــا
تو يب حال الوعد بالتعاقد والتي تعتبر من هم الحاالت التي يصعد في ا تحديد وقت برام العقد على
النحو اآلتي-:
( )1عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني ,نهرية االلتزام بوج عام ,مرج سابق ,ص.439
( )2هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.91
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 -1حالة الوعد بالتعاقد:
وردت فــي المجلــة العدليــة مادت ـان فــي الوعــد فــي مكــانين متباعــدين حــداها المــادة ( )11والتــي
نصــت علــى ن "المواعيــد ذا اكتسـت بصــور التعـاليق تكــون الزمـة" ,والثانيــة نــص المــادة ( )134والتــي
نصت على ن "تصب الكفالة بالوعد المعلق ي اً" ,بينما نص القانون المدني األردني رقـم ( )14لسـنة
 4991فــي المــادة ( )419علــى ن " -4االتفــاق الــذ يتع ــد بموجبـ كــل المتعاقــدين و حــدهما بــإبرام
عقد معين فـي المسـتقبل ال ينعقـد ال ذا عينـت جميـ المسـائل الجوهريـة للعقـد المـراد ب ارمـ والمـدة التـي
يجــد ب ارم ـ في ــا-3 .واذا اشــترط القــانون لتمــام العقــد اســتيفاء شــكل معــين ف ــذا الشــكل تجــد مراعات ـ
ي اً في االتفاق الذ يت ـمن الوعـد بـإبرام هـذا العقـد" ,ويقابل ـا نفـس المـادة ( )91مـن القـانون المـدني
الفلسـطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,وكــذل المــادة ( )94والتــي نصــت علــى نـ " ذا وعــد شــخص بــإبرام
عقد ثم نكل وقا اه الموعود لـ طالبـاً تنفيـذ الوعـد ,وكانـت الشـروط اللزمـة النعقـاده ,خاصـة مـا يتعلـق
من ا بالشكل متوافرة ,قام الحكم متى صبب ن ائياً مقام العقد".
ويت ب بأن ما ورد في مجلة األحكام العدلية ال يصلب ن يكون نواة لمعالجة الوعد باعتبـاره صـورة
مــن صــور اإلرادة المنفــردة وكمصــدر مــن مصــادر االلت ـزام ,ويرج ـ الســبد فــي ذل ـ

ن مجلــة األحكــام

مــأخوذة مــن حك ـام الفق ـ الحنفــي بعكــس مــا خــذ ب ـ كــل مــن القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة
 4991والقانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,والـذ

بـال الوعـد والزاميتـ م تـدين بإباحـة

الوعد والزاميت من الفق المالكي(.)1

( )1يعتبر المالكية ول من ناد بصـلحية اإلرادة المنفـردة بإنشـاء االلتـزام .لمزيـد مـن التفاصـيل ارجـ  :عـدنان خالـد التركمـاني,
الفق اإلسلمي ,جامعة األزهر ,الطبعة األولى ,دار الشروق للنشر والتوزي والطباعة ,جدة4114 ,هـ4914-م ,ص.31
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ـوابط العقـد فـي

ويت ــب مــن القواعــد ال ـواردة فــي القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة فــي المــادتين
السابقتين في حالة الوعد بالبي يجـد ن يكـون االتفـاق محيطـاً بجميـ المسـائل الجوهريـة للمبيـ والـثمن
مـ تحديـده المـدة التـي يجـد بـرام العقـد في ـا ,فـإذا نكـل الواعـد بــالبي و الشـراء عـن بـرام العقـد الن ــائي
فيحق للمتعاقد اآلخر ن يطالد بتنفيذ الوعد متى كانت الشروط متوافرة إلتمام العقـد ,فـإذا صـدر الحكـم
من الق اء فإن يقوم مقام عقد البي ويكون ن ائياً ,وللوعد بالبي صور ثلثة-:

أ -الصورة األولى :الوعد بالبيع من جانب واحد:
يق الوعد بالبي عندما يعد صاحد الشيء كان عقا اًر و منقوالً للمشتر بأن يبي ل العقـار و
المنقــول ذا رغــد فــي شـرائ خــلل فتـرة معينــة( ,)1ذ يتفــق علــى تأجيــل انعقــاد العقــد بشــكل الن ــائي فــي
الوقــت الــذ يه ــر في ـ المشــتر رغبت ـ فــي الش ـراء( ,)2حينئــذ ينشــأ االلت ـزام فــي ذمــة البــائ وهــو الت ـزام
مصدره رادة البائ المنفردة ,وذل ببي هذا الشيء ذا علن المشتر رغبت في الشراء خلل المدة التي
تـم االتفــاق علي ـا ,بينمــا المشـتر لـ الخيــار طـوال مــدة الوعـد فــإذا بــدى رغبتـ بقبــول الشـراء تنتقــل ليـ
ملكية المبي و ن لم ِ
يبد رغبت بالشـراء انق ـت المـدة المحـددة للوعـد ويسـقط الوعـد ومـن ثـم سـقوط التـزام
البائ ( ,)3فإذا طر طار فـي الفتـرة مـا بـين االتفـاق بـين الواعـد والموعـود لـ علـى شـروط البيـ ممـا دى
( )1خليــل حمــد حســن قــدادة :الــوجيز فــي شــرل القــانون المــدني الفلســطيني ,العقــود المســماة ,الكتــاد األول ,عقــد البي ـ  ,د ارســة مقارن ـ  ,الطبعــة
الخامسة ,مكتبة القدس ,غزة3141-3119 ,م ,ص .11وكذل عباس العبود  :شرل حكام العقود المسماة في القـانون المـدني ,البيـ واإليجـار,
الطبعة األولى ,دار الثقافة للنشر والتوزي  ,عمان4141 ,هـ ,3119 -ص.94
( )2عبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط فــي شــرل القــانون المــدني المصــر  ,الجــزء ال ارب ـ  ,البي ـ والمقاي ــة ,دون طبعــة ,دون دار نشــر4911 ,م,
ص.99
( )3خليل حمد حسن قدادة :المرج السابق ,ص.11
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لى ارتفا سعر المبي بزيادة فاحشة ,مما دى لى اختلل االلتزامات فنكون مام غبن الحق ففي مثل
هــذا الفــرض ال يتصــور ن يعلــن المشــتر رغبت ـ بالش ـراء ,مــا ذا دى لــى نقصــان فــاح

فيــؤد

لــى

غبن الحق لمصلحة المشتر وهنا يق الغبن على البائ (.)1

ب -الصورة الثانية :الوعد بالشراء من جانب واحد:
ويق الوعد بالشراء عندما يعد المشتر بشـراء العقـار و المنقـول ذا مـا بـدى البـائ رغبتـ  ,فـي
البي خلل فترة معينة( ,)2فااللتزام ينشأ في ذمة المشتر ن علـن البـائ رغبتـ فـي البيـ انتقلـت ملكيـة
المبي للمشترين ,واذا لم يعلن البائ و امتن عن علن رغبت  ,يؤد

لى سقوط الوعد ,ويتحلل الواعد

مــن التزامات ـ ( ,)3ويتحقــق الغــبن فــي هــذه الصــورة ذا حــدثت هــروف مــا فــي المــدة مــا بــين االتفــاق عل ـى
شروط البي واه ار رغبة البائ  ,ذا دى ذل

لى ارتفا فاح

و انخفاض فـاح

فـي سـعر الموعـود

بشرائ  ,وعندئذ لن يه ر البـائ رغبتـ فـي البيـ ذا كانـت الهـروف الطارئـة ال تحقـق مصـلحت  ,مـا ذا
كانــت الهــروف الطارئــة تحقــق مصــلحت  ,فيكــون المشــتر قــد وق ـ فــي غــبن الحــق( ,)4وهــذه الحالــة ال

( )1هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.91
( )2عبد الرحمن حمد جمعة الحللش  :الوجيز فـي شـرل القـانون المـدني األردنـي ,عقـد البيـ  ,د ارسـة متقابلـة مـ الفقـ اإلسـلمي والقـوانين المدنيـة
العربية ,الطبعة األولى ,دار وائل للنشر ,األردن3119 ,م ,ص.94
( )3عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,1/مرج سابق ,ص.91
( )4هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص 91وما بعدها.
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يعترف ب ا القانون الفرنسي " ذا كان المبيو عقا اًر ألن الطعن بالغبن مقصور على البائ دون المشتر
فقط ذا وصل حد ( )43/9كما هو في المادة ( )4191مدني فرنسي"(.)1

ت -الصورة الثالثة :الوعد بالبيع والشراء(:)2
ويق الوعد بالبي المتبادل عندما يوعد الواعد المشـتر بـالبي  ,ويعـده المشـتر فـي نفـس الوقـت
بالشراء ذا ما بدى

من ا رغبت في الشراء و البي خلل المدة المتفق علي ا(.)3

وهذه الصورة تنش التزاماً في ذمة البائ والمشتر  ,ويترتد على عدم بداء الرغبة خلل الفترة
المعينــة ســقوط التـزام البــائ والمشــتر ( ,)4ويتحقــق الغــبن اللحــق فــي هــذه الصــورة بتحقــق هــرف مــا فــي
مصلحة البائ و المشتر .
ويمكـن القـول بـأن الوعـد المتبــادل بـالبي والشـراء مـا هـو ال صــورة عقـد ابتـدائي ذ ن طرفـاه قــد
تفقا على جمي شروط وتأجيل تنفيذه فإذا تحقق النقصان و الزيـادة وترتـد علي مـا غـبن فـاح

ألحـد

األطراف فـل يجـوز لمـن وقـ فـي الغـبن ن يطالـد بإبطـال العقـد باعتبـار ن العقـد عقـد تـام بـين ط ارفـ
( )1نق ـلً عــن محمــد عبــد الج ـواد :الغــبن اللحــق والهــروف الطارئــة ,بح ـ

منشــور فــي مجلــة القــانون واالقتصــاد تصــدره كليــة الش ـريعة والقــانون,

مطبعة جامعة األزهر ,العدد الثاني ,القاهرة ,ص.311
( )2والوعــد بــالبي والشـراء يســمى "الوعــد بالتبــاي " وهــو عقــد غيــر مســمى يهــل فيـ الشــيء الموعــود ببيعـ علــى ملـ الواعــد بــالبي وال يترتــد ســوى
التزامات شخصية في ذمة عاقدي ويختلف عن البي االبتدائي مـن حيـ
المتعاقد اآلخر رغبت في ذل في مدة الوعد ,بخلف البيـ االبتـدائي حيـ

ن الوعـد المتبـادل ال يقصـد المتواعـدان االلتـزام بـإبرام البيـ ال ذا ه ـر
يلتـزم المتبايعـان علـى ن يبرمـا العقـد الن ـائي فيمـا بعـد ,والعبـرة بحقيقـة

التصــرف ال بتســمية المتعاقــدين .عبــد الناصــر توفيــق العطــار :العقــود المســماة البي ـ واإليجــار والت ـأمين ,دون طبعــة ,مطبعــة النســر الــذهبي دار
عابدين3114 ,م ,ص.34
( )3هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص .99وخليل حمد حسن قدادة :المرج السابق ,ص.19
( )4خليل حمد حسن قدادة :المرج السابق ,ص .19وعباس العبود  :المرج السابق ,ص.94
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كما لو ن حد األطراف قد قام بتحرير عقد اتفاق على بي قطعة رض لحين تحرير العقد الن ائي ,فلو
ن حــد األطـراف وقـ فــي غــبن مــا بــين فتـرة العقــد االبتــدائي لــى العقــد الرســمي للتســجيل فــل يجــوز ل ـ
المطالب ــة ب ــالغبن ,وانم ــا يج ــوز المطالب ــة ب ــالغبن ذا وقـ ـ ف ــي العق ــد االبت ــدائي ,و خيـ ـ اًر ن ــرى ب ــأن الغ ــبن
المعاصر والغبن اللحق ال يتصور عمال مـا ال فـي عقـود المعاو ـات و ن الفـرق بين مـا هـو ن العقـد
في الغبن المعاصر يكون منعقداً بصورة ن ائية ,ما الغبن اللحق فيتم االتفاق على جمي شـروط العقـد
ال ن ـ لــم ينعقــد ن ائي ـاً ,كمــا ن اإلخــلل بــين األداءات فــي حالــة الغــبن المعاصــر تحقــق وقــت انعقــاد
العقد ,ما في الغبن اللحق فيختل الحقاً بسبد هروف معينة.

- 53 -

المطلب الثاني
نظرية الظروف الطارئة
أوالً :التعريف بنظرية الظروف الطارئة:
لــم تعــرف مجلــة األحكــام العدليــة نهريــة الهــروف الطارئــة( ,)1بــالمعنى الحــدي ( ,)2وفــي المقابــل
اعتنق المشر األردني هذه النهرية ذ نصت المادة ( )319من القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة

( )1ن فكرة الهروف الطارئة فكـرة قديمـة قـدم الغـبن ذاتـ  ,يرجـ بعـض الفقـ نشـأت ا لـى القـانون الكنسـي ,وكـان الفق ـاء الكنسـيون يحرمـون الغـبن
فـي العقـود سـواء تحقـق الغـبن منـذ بـرام العقـد و طـر عنـد تنفيـذه ف ــو فـي الحـالتين مـن الربـا المحـرم ,كمـا وعـرف الفقـ اإلسـلمي نهريـة الهــروف
الطارئــة وخاصــة فــي عقــد اإليجــار ,فيفســخ اإليجــار بالعــذر عنــد الحنفيــة ,والمالكيــة والشــافعية ,ألن ـ لــو لــزم العقــد عنــد تحقــق العــذر للــزم صــاحد
العـذر

ــرر لـم يلزمـ بالعقـد فكــان الفسـخ فــي الحقيقـة امتناعـاً مــن التـزام ال ــرر ,ال و ن ـا – نهريــة الهـروف الطارئــة – انتشـرت فــي التشـريعات

بعد الحرد العالمية األولى 4941,4941م ,حي

كانـت هـذه النهريـة تقابـل بـالرفض ال ن بعـض الفقـ فـي فرنسـا قـام هـذه النهريـة علـى سـاس

الغلط ,والبعض اآلخر قام ا على ساس فكرة السبد ,والبعض اآلخر قام ا على ساس فكرة حسـن النيـة المشـتركة ,وفكـرة التعـويض ,ورغـم هـذه
االجت ادات الفق ية الواسعة ال و ن هذه المحاوالت فشلت ألن ا لم تطبق ,حي

لم يأخـذ ب ـا القـانون الفرنسـي وجـاء فـي المـادة ( )4441يفيـد بعـدم

األخذ ب ا ,لكن األمر اختلف بعد ذل ففي عام 4941م ,وبعد ارتفا األسعار ارتفاعاً فاحشـاً بسـبد ق ـية "غـاز بـوردو" فـي مدينـ فرنسـا ,وعلـى
وئ ا صـدر مجلـس الدولـة الفرنسـي عـام 4941م ,حكمـاً يعـد تطبيقـاً لنهريـة الهـروف الطارئـة ,وبعـد ذلـ اعتنـق القـانون البولـوني هـذه النهريـة
سـنة 4943م فـي المـادة ( ,)319والقـانون اإليطـالي سـن 4913م فـي المـادة ( )4111ثـم توالـت التشـريعات فأخـذ القـانون المـدني المصـر القــديم
الصادر سنة 4911م في المادة ( .)3/419عبد السلم الترمانيني :نهرية الهروف الطارئـة ,دون طبعـة ,دار الفكـر ,دمشـق ,4999 ,ص.143
واســماعيل غــانم :النهريــة العامــة لللت ـزام ,مصــادر االلت ـزام ,الجــزء األول ,دون طبعــة ,دون دار نشــر4911 ,م ,ص .441وموســى ســلمان بــو
ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص.391
( )2فكمـا هــو معــروف فــإن مجلـ األحكــام العدليــة مــأخوذة مــن الفقـ الحنفـي والتــي لــم تــنهم وتعــال نـواه نهريـة الهــروف الطارئــة بــالمعنى الحــدي
حيـ

ن ــا و ــعت قواعــد و ســس النهريــة فقــط ,كقاعــدة المشــقة تجلــد التيســير فــي المــادة ( )9مــن مجلــة األحكــام العدليــة والتــي نصــت علــى ن ـ

"ال ــرر ال يكــون قــديماً" والمــادة ( )41التــي تــنص عل ـى ن ـ "األمــر ذا

ــاق اتس ـ " والمــادة ( )39والتــي تــنص علــى ن ـ "ال ــرر األشــد ي ـزال

بال رر األخف" والمادة ( )31والتي نصت علـى نـ " ذا تعار ـت مفسـدتان روعـي عهم ـا
على ن "يختار هون الشرين" والمادة ( )49والتي نصت على ن "ال رر يدف بقدر اإلمكان".
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ـر اًر بارتكـاد خف مـا" والمـادة ( )39والتـي نصـت

 4991علـى نـ " ذا طـرت حـواد

اسـتثنائية عامـة لــم يكـن فـي الوسـ توقع ـا وترتـد علـى حــدوث ا ن

تنفيــذ االلت ـزام التعاقــد وان لــم يصــبب مســتحيلً ,صــار مرهق ـاً للمــدين بحي ـ

ي ــدده بخســارة فادحــة جــاز

للمحكمة تبعاً للهروف وبعد الموازنة بـين مصـلحة الطـرفين ن تـرد االلتـزام المرهـق لـى حـد المعقـول ن
اقت ــت العدالــة ذل ـ  .ويق ـ بــاطلً كــل اتفــاق علــى خــلف ذل ـ " ,وتطابق ـا الم ـادة ( )494مــن القــانون
المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطــا غـزة ,فقـد حسـن القــانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لســنة 4991
والقــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,باألخــذ بنهريــة الهــروف الطارئــة كمبــد عــام ســوة
بغيره من القوانين المقارنة الحديثة ,ويه ر من النصوص السابقة ن ا تعطى سـلطة للقا ـي فـي تعـديل
ـتثناء مــن قاعــدة العقــد شـريعة المتعاقــدين ,بمقت ــى هــذه النهريــة ذا طــر بعــد بـرام العقــد وقبــل
العقــد اسـ ً
تمــام تنفيــذه حـواد

لــم تكــن متوقعــة ,ترتــد علي ــا اخــتلل بـين الت ازمــات الطـرفين اخــتلالً فادحـاً ,بحيـ

صــبب الت ـزام حــدهما مرهق ـاً فعندئــذ يجــوز للقا ــي ن يتــدخل فــي العقــد لتعــديل الت ازمــات الطـرفين علــى
الوج ـ الــذ يــرد االلت ـزام المرهــق لــى حــد المعقــول ,ويرج ـ ســاس هــذه النهريــة ل ـى مبــاد األخــلق
وتحارد الهلم ,ويتحقق العدل لكون العدل ال يكون م رهاق المدين الذ يت دد بالخسارة الفادحة(.)1

ثانياً :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
يشترط لتطبيق نهرية الهروف الطارئة توافر شروط معينة من حي
حي

الحاد

العقود التي تطبق علي ا ,ومن

الـذ يبـرر تطبق ـا ,ومـن وقـت وقـو الحـاد  ,و ثـر هـذا الحـاد

يستوجد تو يح ا على النحو اآلتي-:

( )1نبيل براهيم سعد :المرج السابق ,ص.333
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علـى تنفيـذ االلتـزام ,ممـا

 -1وجود التزام متراخي:
تطبــق نهريــة الهــروف الطارئــة علــى العقــود التــي يت ـأخر تنفيــذها كــالعقود الزمنيــة ,والعقــود الفوريــة
المؤجلـة التنفيــذ ,فــل مجــال لتطبيق ــا علــى العقــود الفوريــة التــي يــتم تنفيــذها فــور انعقادهــا ,كمــا ال تطبــق
على العقد المحتمل تأسيس على ن المتعاقد يعلم بأن تعاقده يقوم على فكرة المخاطرة(.)1

 -2ظهور حادث استثنائي عام غير متوقع:
استثناء من قاعـدة القـوة الملزمـة للعقـد ,و سـاس هـذا االسـتثناء هـو
ن نهرية الهروف الطارئة تعتبر
ً
ـادر حدوث ـ  ,بحي ـ
ن يكــون الهــرف الطــار نـ اً

يبــدو شــاذاً حســد المــألوف فــي حيــاة المجتم ـ حي ـ

ال

يدخل في تصور الشخص العاد كالحرد و الفي ان و الزالزل ونحو ذل (.)2
فل يكفى لتطبيق نهرية الهروف الطارئـة ن يقتصـر الحـاد
كـان فادحـاً( ,)3و مقتصـ اًر عليـ  ,وعلـى بعـض النــاس ,حيـ

االسـتثنائي علـى المـدين فقـط م مـا

ال يجـوز للمــدين ن يطلـد تعـديل التزاماتـ

( )1نبيل براهيم مسعد :المرج السابق ,ص .334وموسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص.391
( )2موســي ســلمان بــو ملــول :شــرل القــانون المــدني األردنــي ,مرجـ ســابق ,ص .391واســماعيل غــانم :المرجـ الســابق ,ص .449ونبيــل بـراهيم
سعد :المرج السابق ,ص.334
( )3كدت محكمة التمييز األردنيـة :فـي ق ار ارهـا ن اإلعفـاء مـن تنفيـذ االلتـزام يعتمـد علـى ثبـوت عناصـر القـوة القـاهرة ,وهـي ن تكـون الواقعـة التـي
يتمس في ا المدين ال يد ل في ا ,وال يمكن ن يتوقع ا ويستحيل التنفيذ بسبب ا ,وعلي فإذا كانت الواقعة التي يتذر ب ـا لعـدم تنفيـذ االلتـزام متوقعـة
فيصب االدعـاء بـالقوة القـاهرة حقيقـاً بـالرد .ذا طـرت عنـد تنفيـذ االلتـزام هـروف لـم يكـن فـي الوسـ توقع ـا وقـت التعاقـد ,وكـان مـن شـأن ا ن تـؤثر
علــى حقــوق الطـرفين وواجبات مــا ,بحيـ

ـر وتجعــل التنفيــذ مرهقـاً لدرجــة لــم يتوقع ــا بحــال مــن األحـوال بحيـ
تخــل بتـوازن العقــد خــلالً خطيـ اً

ت ــدد

الملتــزم بخســارة فادحــة جــاز للمحكمــة تبع ـاً للهــروف ,وبعــد الموازنــة بــين مصــلحة الط ـرفين ن تــرد االلت ـزام المرهــق لــى الحــد المعقــول ذا اقت ــت
العدالــة ذل ـ  .تمييــز حقــوق ( )19/414ســن 4919م ,المبــاد القانونيــة لمحكمــة التمييــز األردنيــة فــي الق ــايا الحقوقيــة الجــزء الســادس ,عــداد
المكتد الفني ,ص ,111مشا اًر لي لدى :محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص ,19هام .3
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بسبد صابت بالمرض ,وال يشترط ن يكون الحاد
المـدين قـد شـار مجموعـة مـن النـاس فـي كونـ
يكون الحاد

شاملً للناس جميعاً ,فكل ما يتطلد هو ن يكون
ـحية الحـاد

االسـتثنائي الـذ وقـ ( ,)1وال بـد مـن ن

غير متوق وقت برام العقد ألن الهروف الطارئة ال يمكن عمال ا ال في حالة األحـدا

التي لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد ,والمعيار الذ يؤخذ ب تحديـد كـون الحـاد

متوقعـاً و

غير متوق هو معيار مو وعي ساس الرجل المعتاد وليس المعيار الشخصي الـذاتي يسـتند لـى نفـس
المتعاقد الذ يتمس بالنهرية(.)2

 -3يجب أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه:
يجــد ن يق ـ الحــاد

بعــد ب ـرام العقــد وقبــل تنفيــذه ,حي ـ

يطــر بعــد ب ـرام العقــد وقبــل االنت ــاء مــن

تنفيذه ,فإذا سبق وقوع برام العقد ال يؤثر على العقد ,وال تتغير آثاره ذ يفترض ن المتعاقدين قد برما
العقد وهما على بينة من وجوده ,واذا تلى وقو تنفيـذ العقـد فـل ثـر لـ علـى العقـد ,كمـا يجـد ال يكـون
ت ارخــي تنفيــذ العقــد راجعـاً للمــدين حيـ

ال تطبــق فــي هــذه الحالــة نهريــة الهــروف الطارئــة ألنـ ال يجــوز

للمــدين ن يســتثمر خطــأه علــى حســاد دائنـة ,كمــا ال يجــوز تطبيق ــا بعــد الم لــة الق ــائية التـي يمنح ــا
القا ي للمدين(.)3

( )1عبــد الســلم الترمــانيتي :المرج ـ الســابق ,ص .41ونبيــل ب ـراهيم ســعد :المرج ـ الســابق ,ص .331وموســى ســلمان ب ـو ملــول :شــرل القــانون
المدني األردني ,مرج سابق ,ص.391
( )2مجــد محمــد منصــور :المرج ـ الســابق ,ص .494ونبيــل ب ـراهيم ســعد :المرج ـ الســابق ,ص .334وموســى ســلمان بــو ملــول :شــرل القــانون
المدني األردني ,مرج سابق ,ص.391
( )3عبد الحميد الشواربي :المشكلت العملية في تنفيذ العقد ,دون طبعة ,دار المطبوعات ,اإلسكندرية4919 ,م ,ص.441
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 -4يجب أن يصبح تنفيذ االلتزام مرهقاً:
الطار ن يجعل تنفيذ االلتزام شديد اإلرهاق بحي

ي دد المدين بخسارة فادحـة

يشترط في الحاد

غير معتادة استثنائية ,ومعيار اإلرهاق لى ن يق في المدين نتيجة الحاد

الطار معيـار مـرن ,لـيس

ل مقدار ثابت بل يتغير حسد الهروف ,ويتحدد بمعيار مو ـوعي بـالنهر لـى الصـفقة ذات ـا ,وتكـون
مسألة متروكة لقا ي المو و من غير رقابة علي لمحكمة النقض( ,)1وبالتالي فإن هذا الشرط يخـرج
القا ي والنهرية معاً من ميدان نهر لى دور تطبيقي وعملي ,حي

ن م مـة القا ـي تقتصـر علـى

التأكد من تحقيق الشروط ومن ثم رد االلتزامات لى حد المعقـول ,وهـذه الم مـة فـي الواقـ تعتبـر نهريـة
في ساس ا ,في حين ن م مت بالنسبة لى شرط اإلرهاق تدخل في جوهر المشكلة(.)2

ثالثاً :أوجه الشبه بين الغبن ونظرية الظروف الطارئة:
مم ـا ســبق يــدفعنا للتســاؤل حــول مــدى الشــب بــين نهري ـة الغــبن ونهريــة الهــروف الطارئــة ممــا
يستوجد منا بيان على النحو اآلتي-:
 -4يتشــاب كــل مــن الغــبن ونهريــة الهــروف الطارئــة فــي ن كلي مــا تســريان عل ـى العقــود التــي ترتــد
الت ازمــات متقابلــة,

علــى عقــود المعاو ــات والملزمــة للجــانبين ,وبالتــالي يخــرج كــل مــن عقــود التبــر

والعقــود االحتماليــة ,كمــا ويتشــاب كــل مــن الغــبن ونهريــة الهــروف الطارئــة فــي ن كلي مــا يتطلــد وجــود
عقد برم على نحو تام ون ائي(.)3
( )1نبيل براهيم سعد :المرج السابق ,ص .334وموسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص.391
( )2عبد الحميد الشواربي :المرج السابق ,ص.441
( )3عبد المنعم البدراو  :النهرية العامة اللت ازم ,الجزء األول ,مصادر االلتزام ,دون طبعة ,دون دار نشر4919 ,م ,ص.411
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 -3ن كلي ما يشتركان في معالجة اختلل التـوازن االقتصـاد بـين االلت ازمـات الناشـئة عـن العقـد الـذ
و يلحقـ ـ ه ــرف ط ــار  ,وهم ــا يش ــتركان ف ــي ال ــدف وه ــو تحقي ــق العدال ــة وع ــدم

يعاصـ ـره غـ ـبن ف ــاح

اإل رار بالطرف ال عيف واعادة التوازن بين طراف العقد(.)1
 -4كما ويتشاب ان في تأثيرهمـا علـى قاعـدة العقـد شـريعة المتعاقـدين ,لمـا ل ـا مـن تـأثير علـى قـوة العقـد
الملزمــة ,باعتبــار ن ك ـلً مــن الغــبن ونهريــة الهــروف الطارئــة ي ــدفان لــى عــادة الت ـوازن االقتصــاد ,
ويعتبران خروجاً على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الذ ال يجوز لألطراف نق

و تعديل ال باتفـاق

الطرفين و حكم الق اء(.)2

رابعاً :أوجه االختالف بين الغبن ونظرية الظروف الطارئة:
 -4تتمثل ولى هذه االختلفات في ن نطاق الغبن يكون عندما ينعدم التعادل بين التزامات المتعاقدين
وقــت انعقــاد العقــد ,فــإذا طــر بعــد ذل ـ عــدم التعــادل ,ففــي هــذه الحالــة يــدخل

ــمن اختصــاص نهريــة

الهروف الطارئة بعد تحقق شروط ا(.)3
 -3كمــا يختلفــان فــي الســبد الــذ يــؤد

لــى عــدم التعــادل بــين الت ازمــات المتعاقــدين ففــي الغــبن يكــون

تــدخل راد صــادر مــن حــد المتعاقــدين ,بينمــا فــي نهريــة الهــروف الطارئــة ف ـإن الســبد يختلــف ,فــل
يكون إلرادة الطرفين

دخل ويكون استثنائياً غير متوق  ,وبالتالي فإن المعيار الـذ يقـوم عليـ الغـبن

( )1عبــد الفتــال عبــد البــاقي :نهريــة العقــد واإلرادة المنفــردة ,د ارســة معمق ـ ومقارنــة بالفق ـ اإلســلمي,
الطبعة األولى ,دار الن

ــمن موســوعة القــانون المــدني المصــر ,

ة العربية4911 ,م ,ص.419

( )2مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص .491وعبد المنعم البدراو  :المرج السابق ,ص.114
( )3عبــد المــنعم البــدراو  :المرج ـ الســابق ,ص .111وهائــل ح ـزام م يــود العــامر  :المرج ـ الســابق ,ص .19وعبــد الفتــال عبــد البــاقي :المرج ـ
السابق ,ص.491
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هــو المعيــار الشخصــي باعتبــار ن الغــبن مــر راد يقــوم علــى اســتغلل حــد المتعاقــدين لآلخــر بحيـ
يأخذ منفعة كبر كثي اًر بمـا ال يتناسـد مـ المنفعـة المقابلـة ,بينمـا يكـون المعيـار المـاد وهـو الـذ تقـوم
علي الهروف الطارئة باعتبار ن عدم التوازن بين األطراف يرج لهرف طار ال دخل إلرادة الطرفين
في ا(.)1
ويمكن القول بأن نهرية الغبن ونهرية الهروف الطارئـة ت ـدفان لـى عـادة التـوازن بـين طـراف
العقد والذ يكون محل عدم التعادل بين األداءات المتقابلة والذ نت عن غبن فاح
مما يتوجد التدخل إلعادة التوازن بين طراف العقد.

( )1هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.19
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و هرف طار

المطلب الثالث
الغبن وعقود اإلذعان
أوالً :التعريف بعقد اإلذعان:
األصل في العقد حتى يكتسد قوت ويكون ملزماً ألطراف  ,هو حرية رادة طراف بحي
الطرف ال فـي الحـدود التـي رادهـا ,فاألصـل فـي التعاقـد هـو ن يعطـي ط ارفـ حريـة النقـا

ال يلتزم
والمسـاومة

للوصــول لــى الغايــة ,فــإذا انعــدمت هــذه الحريــة تنعــدم اإلرادة ,وبالتــالي تكــون اإلرادة معيبــة بعيــد مــن
عيوب ــا ممــا يترتــد علي ــا ن يصــبب التصــرف معيبـاً( ,)1ال ن هنــا بعــض العقــود يكــون في ــا المتعاقــد
غير قادر على التفـاوض بحريـة مـ الطـرف اآلخـر فـل يكـون هنـا مجـال سـوى الموافقـة علـى الشـروط
الجائرة واالرت اء بالغبن الفاح

و رف

 ,ويطلق على هذا النو من العقـود عقـود اإلذعـان( ,)2حيـ

نصــت المــادة ( )411مــن القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991علــى ن "القبــول فــي عقــد
اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقرره ي ع ا الموجد وال يقبل مناقشة في ا" ,ويقابل ا المادة
( )19من القانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة حيـ

نصـت علـى نـ "يقتصـر القبـول فـي

عقود اإلذعان على مجرد التسليم بشروط مقرره ي ع ا الموجد وال يقبل مناقشة في ا".

( )1موســى ســلمان بــو ملــول :شــرل القــانون المــدني األردنــي ,مرج ـ الســابق ,ص .414وعبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط ,ج ,4/مرج ـ ســابق,
ص .311و مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.11
( )2ويعتبر الدكتور عبد الرزاق السـن ور ؛ ول مـن طلـق عقـد اإلذعـان علـى مثـل هـذه العقـود حيـ

عرفـت بتسـميات مختلفـة مثـل عقـد االن ـمام

وعقد اال طرار وعقد الموافقة .انهر لى عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,4/مرج سابق ,ص.311
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فعق ــد اإلذع ــان()1ه ــو العق ــد الـ ــذ يس ــلم فيـ ـ القاب ــل بشـ ــروط مق ــرره ي ــع ا الموج ــد وال يقبـ ــل
مناقشــت ا ,وذل ـ فيمــا يتعلــق بســلعة مــا و مرفــق

ــرور تكــون محــل احتكــار قــانوني و فعلــي وتكــون

المناقشة محدودة النطاق في شأن ا(.)2
ذ ن المتأم ــل ف ــي مث ــل ه ــذه العق ــود يج ــد في ــا اس ــتغلالً ألح ــد األطـ ـراف يرجـ ـ ل ــى عوام ــل
اقتصادية كثر من ا استغلالً بعوامل نفسية لكون حد األطراف هو الذ يطلد من و
وال يسمب للطرف اآلخر بمناقشة هذه الشروط ف و ما ن يقبل ا كاملة و يقوم برف

شروط العقد

ا كاملة(.)3

ثانياً :أوجه الشبه بين الغبن وعقود اإلذعان:
 -4يتشاب كل من الغبن وعقود اإلذعان في مركز الطرف المذعن ومركز الطرف المغبون فيعتبر شأن
اإلذعان كشأن الغبن ألن يصاحد العقد ,بمعنى هو يجاد يصدر من شخص يتمت بمركز اقتصـاد
قو ال يمل

زائ المتعاقد اآلخر سوى قبول هذا اإليجاد و رف

حرة ,وذل بسبد ما يق علي ما من

تكـون رادة المـذعن والمغبـون غيـر

غط اقتصاد ال سبيل لمقاومت (.)4

( )1انقسم الفق حول طبيعة عقود اإلذعان لى مذهبين رئيسين فبع

م بزعامة الفقي (سـالي) والفقيـ (ديجيـ ) يـرى ن عقـود اإلذعـان لـيس عقـود

حقيقيـة ألن العقـد هـو توافـق رادتــين عـن حريـة واختيـار ,بينمــا يـرى الـبعض اآلخـر وهـو األغلبيـة مـن سـاتذة القــانون المـدني فـي فرنسـا ومصــر ن
عقود اإلذعان هي عقود حقيقية تتم بتوافق رادتين وم ما قيل من ن حد المتعاقدين

عيف مام اآلخر فإن هـذه العبـارة عـن هـاهرة اقتصـادية ال

هاهرة قانونية .عبد الـرزاق السـن ور  :الوسـيط ,ج ,4/مرجـ سـابق ,ص .311ونحـن نؤيـد الـر األخيـر ألن العقـد يـتم بـ ويرتـد ثـاره بعـد قبـول
اإليجاد والتي ت دف لي رادة المتعاقد إلحدا

ثر قانوني يرت ي لنفس بحريت واختياره.

( )2عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,4/مرج سابق ,فقره  ,441ص.311
( )3مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص .19وعبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاو  :المرج السابق ,ص.91
( )4بدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص .419وعبد الرازق السن ور  :الوسيط ,ج ,4/مرج سابق ,فقره  ,449ص.344
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فالغبن هو د ار ومعرفة المتعاقد الغابن لهروف المتعاقد المغبون إلبرام عقد بغبن فاح

بينما

اإلذعان هو استغلل الطرف القوى هروفاً اقتصادية عام تجعل المذعن يقبل بشروط العقد مـا دام نـ
ال غنى ل عن محل العقد( ,)1وبالتالي فإن الغابن يستغل الهروف الشخصـية الخاصـة بالمتعاقـد اآلخـر
بينمــا فــي عقــد اإلذعــان يســتغل المــذعن الهــروف االقتصــادية للمــذعن ممــا يترتــد علــى كلهمــا عــدم
التعادل الوا ب بين المتعاقدين.
 -3ويتشــاب عقــد اإلذعــان بــالغبن فــي تــدخل المشــر  ,ففــي عقــد اإلذعــان يــتحكم الطــرف القــو بـالطرف
ال ــعيف ,وه ــذا األم ــر يجع ــل ت ــدخل القا ــي والمش ــر مـ ـ اًر

ــرورياً لحماي ــة المتعاق ــد ال ــعيف م ــن

الشروط التعسفية التي يت من ا عقد اإلذعان إلعادة التناسد والتوازن بين ما يلتزم ب الطرف ال عيف
وبين المقابل الذ يحصل علي ذا كان التفاوت كبير ,كما هو الشأن في الغبن ذا ن المشر قد حمى
الطرف المغبون متى وصل الغبن حداً معيناً(.)2
والمه ر األساسي للحماية التي ي في ا القانون على الطـرف المـذعن والمغبـون تتمثـل فـي رفـ
ال رر الفادل ,وذل بإعطاء كل من ما الحق في ن يرف مره لى الق اء للمطالبة بتعديل االلت ازمـات
الباههة ,بما يزيل عن اإلرهاق و بإعفائ لذا ينبغي ن يسود في العقود رول العدالة واإلنصاف(.)3

( )1عبد الفتال عبد الباقي :المرج السابق ,ص.334
( )2بدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص .419وهائل حزام م يود العامر  ,المرج السابق ,ص.339
( )3هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.344
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ثالثاً :أوجه االختالف بين الغبن وعقود اإلذعان:
يدفعنا ما سبق للتساؤل حول مدى االختلف بين الغبن وعقود اإلذعان مما يتطلد البيان على
النحو اآلتي-:
 -4تتمثــل ولــى هــذه االختلفــات فــي ن الغــبن ال ــذ يصــاحد العقــد يكــون عــادة محــدداً ب ـرقم مع ــين
كــالخمس فــي العقــار( ,)1بينمــا عــدم الت ـوازن فــي عقــود اإلذعــان غيــر محــدده ويتركــز فــي قبــول الطــرف
المذعن شروط تعسفية(.)2
-3عقود اإلذعان ال تمس المتعاقد في حريت وكمال اختيـاره ,ألن القبـول فـي عقـد اإلذعـان يكـون قـرد
ل ـى التســليم والر ــوه من ـ لــى الر ــا ,ألن المــذعن يتعاقــد م ـ ط ـراف تحتكــر ســلعة معينــة و ــرورية
بحي

يكون مقـدم تلـ السـل فـي مركـز متقـدم يتـيب لـ فـرض شـروط دون مسـاومة و نقـا  ,والتـي ال

يمل الطرف المحتاج سـوى القبـول بشـروط التعسـفية ,وهـذا النـو يسـمي ك ارهـاً اقتصـادياً بخـلف الغـبن
الــذ يحــارد التفــاوت الوا ــب والص ـريب نتيجــة

ــعف باعتبــاره هــاهرة اقتصــادية واجتماعيــة ونفســي ,

وبالتالي فإن اإلذعان ال يتعلق بعيود اإلرادة(.)3

( )1نصـت المـادة ( )419مــن مجلـة األحكــام العدليـة علـى نـ "الغـبن الفــاح

غـبن علـى قــدر نصـف العشـر فـي العـروض والعشــر فـي الحيوانــات

والخمــس فــي العقــار و زيــادة" .ويقابل ــا نــص المــادة ( )411مــن القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  .4991وكــذل نــص المــادة ()4/119
من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.
( )2عبد الرازق السن ور  :الوسيط ,ج ,4/مرج سابق ,ص .339ومحمود علي الرشدان :المرج السـابق ,ص .13وبـدر جاسـم محمـد اليعقـود:
المرج السابق ,ص.494
( )3عبد الناصر توفيق العطـار :مصـادر االلتـزام ,مرجـ سـابق ,ص 314ومـا بعـدها .وعبـد القـادر الفـار وبشـار عـدنان ملكـاو  :المرجـ السـابق,
ص 91وما بعدها .وعبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,4/مرج سابق ,ص.341
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 -4عقود اإلذعان ت دف لى حماية حد األطراف اقتصادياً وغالباً الـذ يكـون قويـاً وذلـ بعـد ن تتـيب
ل ـ فــرض رادت ـ وشــروط علــى العقــد ,باعتبــار ن المشــر قــد نهم ــا ,بينمــا ي ــدف الغــبن لــى حمايــة
الطرف ال عيف اقتصادياً كما وي دف لحماية ر ا المتعاقد واعادة التوازن ألطراف العقد(.)1
 -1يحتكــر الموجــد ف ــي عقــد اإلذع ــان لس ـلعة و خدم ــة احتكــا اًر قانونيـ ـاً و فعلي ـاً م ــن خــلل اإليج ــاد
الموج ـ  ,والــذ يكــون غالب ـاً مف ــوم للشــخص المتوســط بحي ـ
الموجد و على األقل كثرها ,بحي

تنصــد معهــم تل ـ الشــروط فــي صــالب

ال تكون ل منافسة حقيقية ذات قيمة في تقديم السلعة و الخدمة,

وهــذا غيــر متــوفر فــي العق ـد المشــود بــالغبن حي ـ

يكــون ط ـراف العقــد حــائزين علــى األهليــة القانونيــة

إلبرام على قدم المساواة ,ال ن تل المساواة تختـل بسـبد هـروف شخصـية تحـيط بالمتعاقـد المغبـون,
وم ـ ذل ـ يشــمل جمي ـ عقــود المعاو ــات ,ومــن الممكــن ن تــدخل في ـ كــل الحــاالت التــي يكــون في ــا
الطرف المذعن

حية لعمل من جاند الطرف القو في العقد و لقصور و

عف في نفس (.)2

 -9تتمت عقود اإلذعان بطبيعة خاصة وحماية من قبل المشر تختلف عن الطبيعة والحماية الموجودة
فــي الغــبن فطبيعــة عقــود الغــبن حتــى تكــون باطلــة( ,)3ال بــد مــن ت ـوافر شــروط معينــة حــددها المشــر ,
بخــلف طبيعــة عقــود اإلذعــان والتــي تتــدخل الســلطة اإلداريــة عــن طريــق و ـ

ــمانات مــن خــلل

المراقبة على شروط عقد اإلذعان وفي تحديد بدل الخدمة التي يؤدي ا الطرف اآلخر ,ويترتد على عدم
التنفيذ بشروط السلطة سحد التـراخيص ,فالعدالـة فـي عقـود اإلذعـان تتسـم بطـاب التكـرار واالنتهـام فـي

( )1بدر جاسم محمد اليعقود :المرج السابق ,ص .491وجمال الدين ط العاقل :المرج السابق ,ص.344
( )2محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص .13وهائل حزام م يود العامر  :المرج السـابق ,ص .344وعبـد القـادر الفـار :المرجـ السـابق,
ص 91وما بعدها.
( )3قد تكون العقود باطلة و قابلة لإلبطال و موقوفة حسد األثر الذ يرتب كل مشر الذ يختلف من مذهد لى آخر .
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وحــدة الشــروط لجمي ـ المــذعنين ,مــا الحمايــة الق ــائية فقــد عــال كــل مشــر ( ,)1ن ـواة اإلذعــان وشــروط
التعسـف وذلـ مـن خــلل الـنص علــى حكـام خاصــة ومتعلقـة بـ بخـلف الغــبن الـذ جعلـ فـي حــاالت
ـتثناء
معــدة وفق ـاً لشــروط محــددة ,كمــا و ن حمايــة المشــر للطــرف المــذعن فــي عقــود اإلذعــان تعتبــر اسـ ً
يخــالف القواعــد العامــة التــي تقت ــى ن العق ــد ش ـريعة المتعاقــدين لــذل ال يجــوز تعديل ـ و نق ـ ـ ال
باتفاق المتعاقدين و ألسباد يقرها القانون ,والسبد فـي ذلـ االسـتثناء رغبـة المشـر فـي نصـرة الطـرف
المذعن ال عيف(.)2
ويمكن القول بأن العوامل االقتصادية تلعد دو اًر كبي اًر فـي تحديـد األسـعار وتحديـد شـروط عقـود
اإلذعان ,كما و ن عقود اإلذعان تتمت بطبيعة خاصـة وحمايـة تشـريعية للطـرف المـذعن بالوسـائل التـي
قررهــا القــانون ,ممــا يترتــد علــى اســتبعاد عقــود اإلذعــان مــن نطــاق نهريــة الغــبن ,وبالتــالي عــدم تطبيــق
حكــام و ثــار هــذه النهريــة علــى عقــود اإلذعــان ال ننــا نــرى بإمكانيــة تطبيــق نهريــة االســتغلل وربط ــا
بعقود اإلذعان بشرط ن تتوافر شروط نهرية االسـتغلل وخاصـة مـدى الرغبـة والحاجـة إلبـرام مثـل هـذه
العقود.

( )1نصت المادة ( )311من القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  4991على ن " ذا تم العقد بطريـق اإلذعـان وكـان ت ـمن شـروطاً تعسـفية
جــاز للمحكمــة ن تعــدل هـذه الشــروط و تعفــي الطــرف المــذعن منـ وفقـاً لمــا تقت ــى بـ العدالــة ,ويقـ بــاطلً كــل اتفــاق علــى خــلف ذلـ " ,كمــا
ونصت المادة ( )311من القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  4991على ن " -4يفسر الشـل فـي مصـلحة المـدين -3 .مـ ذلـ ال يجـوز
ن يكــون تفســير العبــارات الغام ــة ف ـي عقــود اإلذعــان

ــا اًر بمصــلحة الطــرف المــذعن" .ويقابل ــا نــص المــادتين ( )491و( )411مــن القــانون

المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,والجدير بالذكر ن مجلة األحكام العدلية لم تعرف و تنهم هذا النو من العقود.
( )2موسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص.414

- 66 -

المطلب الرابع
الغبن والشرط الجزائي
أوالً :التعريف بالشرط الجزائي:
ن ــص الق ــانون الم ــدني األردن ــي رق ــم ( )14لس ــنة  4991علـ ـى الش ــرط الج ازئ ــي( ,)1ف ــي الم ــادة
( )4/411والتي نصت على ن "يجوز للمتعاقدين ن يحددا مقدماً قيمة ال مان بالنص علي في العقد
و فــي اتفــاق الحــق م ـ م ارعــاة حكــام القــانون" ويقابل ــا المــادة ( )311مــن القــانون المــدني الفلســطيني
المطبــق فــي قطــا غ ـزة ,والتــي نصــت عل ـى ن ـ "يجــوز للمتعاقــدين ن يحــددا مقــدماً مقــدار التعــويض
بالنص علي في العقد و في اتفاق الحق م مراعاة حكام القانون".
فالشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين يقت ى ن ذا لم ينفذ المدين التزام و تأخر في تنفيـذه و
نفذه بشكل جزئي يدف التعويض المتفق علي  ,وعند مطالبة الدائن مدينـ تكـون العبـرة بـااللتزام األصـلي
ال بالشرط الجزائي( ,)2ويترتد على اعتبار الشـرط الج ازئـي نـ التـزام تبعـي يلحـق األوصـاف ذات ـا التـي

( )1عرف النهام القانوني في فلسطين فكرة الشرط الجزائي حي
المحاكمــات الحقوقيــة حيـ

نهم المشر العثماني حكام الشرط الجزائي فـي المـادة ( )444مـن قـانون صـول

نــص علــى نـ " ذا كــان قــد تبــين شــروط

ــمن صـ المقاولــة ن كــل الطـرفين ذا لــم يجبــر مــا تع ــد بـ يــدف للطــرف

اآلخر مبلغاً معيناً على سبيل التطمين فل يجـوز ن يـدف كثـر و قـل مـن ذلـ المبلـغ" .نشـر قـانون صـول المحاكمـات الحقوقيـة العثمـاني الجـزء
األول من مجموعة القوانين العثمانية التي قام بترجمت ا عـن األصـل التركـي (نقـوال النقـا ) ,و عيـد نشـر المـواد المعمـول ب ـا فـي مجموعـة القـوانين
الفلســطينية الجــزء الخــامس كتــوبر 4991م ,ص .411كمــا وعــرف الق ــاء الفلســطيني الشــرط الج ازئــي عنــدما فصــل فــي الق ــية المش ـ ورة فــي
فلســطين والتــي كانــت بــين ســليمان التــاجي

ــد ميشــيل حبيــد اســتئناف عليــا حقــوق رقــم ( )49/494حيـ

صــدر الحكــم مــن المحكمــة يســتند لــى

المباد المتبعة في انجلت ار في تفسير الشرط الجزائي.
( )2عب ــد الـ ـرازق حس ــين ي ــس :النهري ــة العام ــة لللت ازم ــات ,الج ــزء الث ــاني ,حك ــام االلتـ ـزام ,الطبع ــة الثاني ــة ,الناش ــر كلي ــة ش ــرطة دب ــي4991 ,م,
ص.499
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اقترن ب ا االلتزام األصلي فإن بطلن االلتزام األصلي يؤدى لى بطـلن الشـرط الج ازئـي( ,)1مـا بطـلن
الشرط الجزائي فل تأثير ل على صحة االلتزام األصلي ألنـ تـاب  ,حيـ

ي ـدف االتفـاق لـى التعـويض

لتجنـد ط ارفـ تحكـم الق ـاء وتـدخل هـل الخبـرة فـي تقـدير التعـويض واعفـاء الـدائن مـن ثبـات حصــول
ال ـرر ,والذي يثير التساؤل حول مدى جواز الطعن في الشرط الجزائـي الـذي يترتـب عليـه غـبن فـي
العقد؟ ولإلجابة على هذا التساؤل تتضح لنا من خالل تناولنا شروط وأثار الشرط الجزائي وهـى علـى
النحو اآلتي-:

 -1شروط الشرط الجزائي:
 خطأ المدين :يستحق الشرط الجزائي متـى تـوفر شـرط الخطـأ ,ويقـ عـدء ثبـات الخطـأ علـى الـدائنبأن قد صدر خطأ من مدين  ,وحال دون تنفيذ االلتزام ,ال ذا كان االلتـزام العقـد قصـد المـدين الوفـاء
ب التزاماً بتحقيق نتيجة فيكفي من الدائن ثبات عدم تحقق ا فإذا ثبت ذل حكم ب (.)2
د -ال رر :يشـترط السـتحقاق الشـرط الج ازئـي وقـو
تنفيذه االلتزام األصلي و تأخره في تنفيذه ,ذل

ـرر صـاد الـدائن مـن قبـل المـدين نتيجـة عـدم

ن ال رر ركن من ركان استحقاق التعويض(.)3

( )1موسى سلمان بو ملول :شرل حكام االلتزام في النصـوص المقترحـة لمشـرو القـانون المـدني الفلسـطيني ,الطبعـة الثانيـة ,مكتبـة القـدس ,غـزة,
3111م ,ص .11واياد محمد جاد الحق :النهرية العامة لللتزام ,حكام االلتزام ,الطبعة األولي ,مطبعة دار المنارة ,غزة3141 ,م ,ص.94
( )2موســى ســلمان بــو ملــول :شــرل حكــام االلت ـزام :مرج ـ ســابق ,ص .11و نــور ســلطان :حكــام االلت ـزام ,د ارســة مقارن ـ فــي القــانون المصــر
واللبناني ,دون طبعة ,بيروت ,دار الن

ة العربية4914 ,م ,ص.91

( )3عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ,ج ,3/مرج سابق ,ص .191وموسى سلمان بو ملول :شرل حكام االلتزام :مرج سابق :ص.11
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ج -العلقة السببية :يجد إلعمال الشرط الجزائي توافر العلقة السببية بين خطأ المدين وال رر الـذ
يصـيد الــدائن فــإذا انتفــت هــذه العلقــة فـإن كــان ال ــرر راجعـاً لـى ســبد جنبــي ال يــد للمــدين فيـ فــل
مجال لألخذ بالشرط الجزائي(.)1
د -اإلعــذار :يتعــين علــى الــدائن اعــذار المــدين حتــى يســتحق الشــرط الج ازئــي مــا فــي األح ـوال التــي ال
رورة في ا لألعذار كما هو في نص المادة ( )319من القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا
غ ـزة( ,)2فــل حاجــة إلعمــال هــذا الشــرط مــا فــي الحــاالت األخــرى فــل يعفــى وجــود البنــد الج ازئــي مــن
اإلعذار حتى يستحق الشرط الجزائي.

 -3أثار الشرط الجزائي:
نصــت المــادة ( )3/411مــن القــانون المــدني األردنــي علــى نـ "يجــوز للمحكمــة فــي جميـ األحـوال
بناء على طلد حد الطرفين ن تعدل في هذا االتفاق بما يجعل التقدير مساوياً لل رر ويق باطلً كل
ً
اتفاق يخالف ذل " ويقابل ا المادة ( 3/314و )4من القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة
والتــي نصــت علــى نـ " -3يجــوز للقا ــي ن يخفــض هــذا التعــويض ذا ثبــت المــدين ن التقــدير كــان
مبالغـاً فيـ و ن االلتـزام األصـلي قـد نفــذ جـزء منـ  -4 .ذا جــاوز ال ـرر قيمـة التعــويض االتفـاقي فــل
يجوز للدائن ن يطلد بأكثر من هذه القيمة ال ذا ثبت ن المدين قد ارتكد غشاً و خطئاً جسيما".
( )1موسى سلمان بو ملول :شرل حكام االلتزام ,مرج سابق ,ص .11وعبد الرازق حسين يس :المرج السابق ,ص.491
( )2نصت المـادة ( )319مـن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ "ال وجـود إلعـذار المـدين فـي الحـاالت اآلتيـة -4 :ذا
اتفــق الطرفــان كتابـة علــى تنفيــذ االلتـزام بمجــرد حلــول األجــل دون حاجــة لــى عــذار -3 .ذا صــبب تنفيــذ االلتـزام غيــر ممكــن و غيــر مجــد بفعــل
المدين -4 .ذا كان محل االلتزام تعوي اً ترتد على فعل

ار -1 .ذا كان مو و االلتزام رد شيء تسلم المدين دون حـق وهـو عـالم بـذل .

 -9ذا صرل المدين كتابة ن ال يريد تنفيذ التزام ".
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يت ب ممـا سـبق ذا تـوافرت شـروط اسـتحقاق الشـرط الج ازئـي فللقا ـي ن يحكـم بـ ذا وجـد تحقـق
التناســد بــين ال ــرر ومقــدار الشــرط الج ازئــي ,وقــد ال يحكــم القا ــي بالشــرط الج ازئــي ذا ثبــت المــدين
بأن لم يلحق الدائن

رر ,كما ويكون للقا ي سـلط فـي تخفـيض مقـدار الشـرط الج ازئـي ذا ثبـت

المدين ن قد يلحق غبناً فاحشاً و ثبت المدين بأن االلتزام قد نفذ جزئياً فيكون للقا ي هنا سـلطة فـي
مساواة ال رر بحي

ال يلحق بالمدين غبناً فاحشاً ألن العدالة تقت ي ذل (.)1

ويمكن القول ن الشرط الجزائي المنصوص علي في القانون المدني األردني ال يوجـد لـ

فائـدة

ألن يعطي للمحكمة الصلحية الكاملة في تخفيف قيمة الشرط الجزائي وتجعل مساوياً لل ـرر بخـلف
القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة الــذ جعــل للقا ــي ســلطة ف ـي تخفيف ـ فقــط دون
المســاواة كمــا يجــوز للقا ــي زيــادة قيمــة الشــرط الج ازئــي ذا زاد ال ــرر بعــد ن ارتكــد غش ـاً و خط ـاً
جسيماً.
ويمكن القول بأن السـلطة التـي عطاهـا المشـرعون للقا ـي تعتبـر سـيفاً مسـلطاً للحـد مـن الغـبن فـي
العقود واالتفاقات التي تت من مثل هذه الشروط كون ن هـذه العقـود غالبـاً تت ـمن فـي جوهرهـا مبالغـة
في تقدير قيمة التعويض مما يؤد

لى اختلل التعادل بين طرفي العقد باعتبار ن الشرط الجزائي نو

من نوا الشروط التعسفية نه اًر ألن المبالغة في تقدير قيمة التعويض المستحق عن التـأخير و التنفيـذ
المعي ــد و ع ــدم التنفي ــذ ال يمكـ ـن للش ــخص الع ــاد
الخب ـرة ,ممــا يــؤد

ن يقبلـ ـ ال ذا ك ــان محتاجـ ـاً و م ـ ـا اًر وتنقصـ ـ

ل ـى الغــبن ألن الشــروط الجزائيــة غالب ـاً تكــون مــن قبــل طــرف قــو تكــون ل ـا الخب ـرة

( )1عبد الرازق حسين يس :المرج السابق ,ص 411وما بعدها .واياد محمد جاد الحق :حكام االلتزام ,مرج سابق ,ص.93
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قيمة تذكر كما هو الحـال بالنسـبة للمغبـون فـي

والدراية في التعامل بينما ال تعطي للطرف ال عيف
نهرية الغبن.

المطلب الخامس
الغبن وعيوب اإلرادة
تمهيد-:
يعتب ــر العق ــد عم ــل ق ــانوني قوامـ ـ اإلرادة ,واإلرادة ق ــد تك ــون غي ــر موج ــودة ذا ص ــدرت مم ــن ال
يملك ا كالصبي غير المميز مثلً ,وفي هذه الحالة يكون العقد باطلً ,وقد تكـون اإلرادة موجـودة ولكن ـا
()1
معيب ــة بعي ــد م ــن العي ــود ك ــاإلكراه والتغري ــر م ــثلً  ,وف ــي ه ــذه الحال ــة يك ــون العق ــد موقوفـ ـاً و ق ــابلً

لإلبطــال ,ال و ن الغــبن عيــد يتحقــق فــي العقــود دون ن يتوقــف علــى وجــوده عيــد مــن عيــود اإلرادة,
ومــن هنــا تــأتي هميــة البح ـ

فــي التمييــز بــين عيــود اإلرادة والغــبن كــون الغــبن عيــد يصــيد العقــد ال

اإلرادة ,ولكــي ن ـ عيــد الغــبن فــي صــورت الحقيقي ـة باعتبــاره عيب ـاً فــي العقــد ال ف ـي اإلرادة ,البــد ن
نو ب التمييز بين كلً من اإلكراه ,والغلط ,والتغرير والتدليس ,و خي اًر االستغلل ,في األمور التي يـدق
التمييز بين ما ,مما يتطلد بيان على النحو اآلتي-:

( )1ون ـ المشــر المــدني األردنــي وكــذل المشــر المــدني الع ارقــي ,مــن

مجلــة األحكــام العدليــة والتــي حصــرت عيــود اإلرادة ب ـاإلكراه والتغريــر

والغــبن ,والغلــط ,بينمــا حصــر القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة عيــود اإلرادة فــي الغلــط والتــدليس واإلكـراه واالســتغلل كمــا فعــل
المشر المصر ومن حذا حذوه.
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أوالً :الغبن واإلكراه:
خذت جمي التشريعات( ,)1باإلكراه ,واعتبرت عيـد مـن عيـود اإلرادة ,وان اإلكـراه يختلـف فـي
مف وم ـ  ,وفــي تحديــد الج ـزاء المترتــد علي ـ مــن تش ـري لــى آخــر ,لكــن الــذ ي منــا فــي هــذا المقــام هــو
معرفة الفرق بين العيبين عيد الغبن وعيد اإلكراه.
 -4تعريف اإل كراه:
عرفــت مجلــة األحكــام العدليــة اإلك ـ اره فــي المــادة ( )911بأن ـ " جبــار واحــد باإل ـافة علــى ن
يعمل عملً بغير حـق ,وبـدون ر ـاه ويقـال لـ المكـره (بفـتب الـراء) ويقـال لمـن جبـر مجبـر لـذل العمـل
مكره علي وللشيء الموجد للخوف مكره ب ".
وعرف جاند من الفق بأن "رهبة تقوم في نفس المتعاقـد تدفعـ للتعاقـد"( ,)2بينمـا عرفتـ محكمـة
الــنقض المص ـرية بأن ـ ؛ "اإلك ـراه المبطــل للر ــا ال يتحقــق ال بالت ديــد المفــز فــي الــنفس و المــال ,و
باستعمال وسائل

غط خرى ال قبـل للمكـره باحتمال ـا و الـتخلص من ـا ,ويكـون مـن نتـائ ذلـ خـوف

شديد يحمل المكره على اإلقرار بقبول ما لم يكن ليقبل اختيا اًر"(.)3

( )1لقد نهمت مجلة األحكام العدلية عيد اإلكراه في المواد ( )4119-4111-4119-4111-4114-919-911بينما نهـم المشـر األردنـي
فــي القــانون المــدني رقــم ( )14لســن  ,4991عيــد اإلكـراه فــي المـواد ( )413-449فيمــا نهــم القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة
عيد اإلكراه في المواد (.)439-431
( )2ياد محمد جاد الحق :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص .491و نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.94
( )3نقــص جلســة  4934/9/39مجموعــة المكتــد الفن ــي الســنة ( )49مــدني ,ص .419مشــا اًر لي ـ ل ــدى :نــور العمروســي :عيــود الر ــا ف ــي
القــانون المــدني :الغلــط ,التــدليس ,اإلك ـراه ,معلق ـاً علــى نصوص ـ ا بالفق ـ وق ــاء الــنقض ,دون طبعــة ,منشــأه المعــارف ,واإلســكندرية3114 ,م,
ص.491
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فاإلكراه يعتبر جبار غير مشرو ( ,)1يق على رادة شخص يولد فـي نفسـ رهبـة وخـوف تحملـ
على التعاقد لكي يتفادى نتائ الت ديد حتى ال تقـ  ,فـاإلكراه يولـد خوفـاً ورهبـة تـؤثر علـى الر ـا وتعيبـ
ويكون ال دف من الوسائل غير المشروعة هو حـدا

الرهبـة لتدفعـ لـى التعاقـد ,وبالتـالي تكـون اإلرادة

معيبـة( ,)2ويتطلـد لقيــام اإلكـراه واعتبــاره عيـد مــن عيـود اإلرادة وجـود تـوافر شـروط معينـ تتمثـل فــي
اآلتي-:
الشرط األول :الرهبة:
ن اإلك ـراه فــي ذات ـ ال يعيــد الر ــا ,وانمــا مــا يولــده فــي نفــس المك ـره هــو الــذ يفســد الر ــا
ويعتبــر عيبـاً مــن عيــود اإلرادة ,فالرهبــة هــي التــي تجبــر المكـره علــى بـرام العقــد خوفـاً مــن وقــو األذى
ب ــالمكره و غي ـ ـره فـ ــي الـــنفس و الجس ــم و الشـ ــرف و المـــال ,والرهبـــة تق ــاس بمعيـ ــار شخصـــي ولـ ــيس
مو وعي وهذا ما كدت علي المادة ( )4/431من القانون المدني الفلسطيني المطبـق فـي قطـا غـزة,
والـذ نصـت علـى نـ "ي ارعــي فـي تقــدير اإلكـراه جـنس مــن وقـ عليـ اإلكـراه وسـن وحالتـ االجتماعيــة
والصــحية وكــل هــرف آخــر مــن شــأن ن يــؤثر فــي جســامة اإلك ـراه" ويقابل ــا المــادة ( )449مــن القــانون
المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991والتــي نصــت علــى ن ـ "يختلــف اإلك ـراه بــاختلف األشــخاص
وسن م و عف م ومناصب م ودرجة تأثرهم ,وتألم م من اإلكـراه شـدة و ـعفاً" ,وال يقابل ـا نـص فـي مجلـ
األحكام العدلية.
( )1يمكن النهر لـى اإلكـراه كونـ غيـر مشـرو مـن نـاحيتين :الناحيـة التـي يكـون في ـا اإلكـراه عيبـاً مـن عيـود اإلرادة فيبطـل العقـد ,والناحيـة التـي
يكــون في ــا اإلك ـراه عم ـلً غي ـر مشــرو فتترتــد المســئولية عــن التعــويض .محمــد ش ـريف عبــد الــرحمن :دروس فــي شــرل القــانون المــدني ,النهريــة
العامة لللتزامات ,الجزء األول ,مصادر االلتزامات ,المسئولية العقدية ,الطبعة األولى ,مكتبة الن

ة المصرية4994,م ,ص.414

( )2نــور ســلطان :مصــادر االلتـزام ,مرجـ ســابق ,ص .94وعبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط فــي شــرل القــانون المــدني ,نهريــة االلتـزام بوجـ عــام,
مرج سابق ,ص .114وعبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاو  ,المرج السابق ,ص.91
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يت ب بأن وسائل اإلكراه التي تقـ علـى المكـره ,والتـي مـن شـأن ا ن تسـبد لـ الرهبـة ,تختلـف
مــن شــخص لــى آخــر ,ألن شــعور النــاس بــالخوف يختلــف بحســد الســن والمكــان والهــروف الخارجيــة
باختلف األشخاص ,فالمتعلم يختلف عن األمي ,والهروف الذ

حاطت بـإكراه الليـل و فـي الصـحراء

و الغابات تختلف من شخص آلخر فقد تكون كراهاً بالنسبة لشخص وال يعد كراهاً بالنسبة آلخر(.)1
ويمكــن القــول بــأن الرهبــة المتولــدة عــن اإلك ـراه والتــي مــن شــأن ا ن تعيــد اإلرادة ,مم ـا يترتــد
علي ــا بطــال العقــد تقــاس بمعيــار شخصـي يختلــف مــن شــخص لــى آخــر ,بحســد ســن وجنسـ ومركــزه
االجتماعي وغيرها ,وهذا بخلف الغبن والذ يكون فقط بمعيار مو وعي وهو مدى تعـادل االلت ازمـات
المتبادلة بغض النهر عن الوسائل المستخدمة من قبل الغابن ومن الممكن ن تؤثر على المغبون.
ويشترط في الرهبة :ن يكون الخطر محـدداً فالت ديـد العـام الـذ يصـيد المكـره و غيـره و
فئة يحمي ا المشر ال يعد كراها مفسداً للر ا وان يكـون الخطـر جسـيماً كمـا ويشـترط ن يكـون الخطـر
محـدقاً و وشــي الوقــو  ,وصــاد اًر مــن المتعاقــد اآلخــر و الغيــر متعاقــد و مــن قبـل هــروف خارجيــة دون
تدخل من حد( ,)2وللعتداد باإلكراه الصادر عن الغير ,يجد ن يكون المتعاقد المكره على علم بـ و
بإمكان ن يعلم فيكون العقد قد صاب عيد من عيود اإلرادة ,ما ذا لم يثبت ن المتعاقد اآلخر يعلـم
باإلكراه و بإمكان ن يعلم فيكون العقد صحيب ,وذل حمايـة السـتقرار المعـاملت وحمايـة لحسـن النيـة

( )1موســى ســلمان بــو ملـول :شــرل القــانون المــدني األردنــي ,مرجـ ســابق ,ص .431وعبــد الــرزاق الســن ور  :الوســيط فــي شــرل القــانون المــدني,
نهريــة االلتـزام بوجـ عــام ,مرجـ ســابق ,ص .114وعبــد القــادر الفـار وبشــار عــدنان ملكــاو  :المرجـ الســابق ,ص 93ومــا بعــدها .و مجــد محمــد
منصور :المرج السابق ,ص.411
( )2توفيق حسن فرج وجلل علي العدو  :المرج السابق ,ص.491
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ألن خير تعويض ل ن يبقى العقـد صـحيب( ,)1وهـذا مـا كـدت عليـ المـادة ( )439مـن القـانون المـدني
الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة ,والتــي نصــت علــى ن ـ " ذا صــدر اإلك ـراه مــن غيــر المتعاقــد فلــيس
للمتعاقـد المكـره ن يطلــد بطـال العقـد مــا لـم يثبـت ن المتعاقــد اآلخـر كـان يعلــم و كـان مـن المفــروض
حتمـاً ن يعلــم ب ــذا اإلكـ اره" ,ويقابل ــا المــادة ( )4119مــن مجلــة األحكــام العدليــة والتــي نصــت علــى نـ
" ن فعـل المكـره المكـره عليـ فـي ح ــور المجبـر و عونـ كـان اإلكـراه معتبـ اًر "...وال مقابــل ل ـذا الـنص
في القانون المدني األردني.
وان كــان يعتــد بــاإلكراه الصــادر مــن غيــر المتعاقــدين حتــى يعتبــر قــد صــاب عيــد مــن عيــود
الر ا( ,)2فإ ن ال يعتد بالغبن ال فيما يتم بين المتعاقدين حتى يكون العقد قـد صـاب عيـد وهـو خـلل
األداءات المتقابلة في (.)3
فقــد ينشــأ اإلكـراه عــن هــروف خارجيــة دون تـدخل مــن حــد ويكــون ل ــا ثــر علــى رادة الشــخص
تدفعـ لــى التعاقــد( ,)4فقـد اختلفــت التشـريعات والفقـ والق ــاء فــي ذلـ ففــي فرنســا يعتبـر اإلكـراه الناشـ
عــن هــروف خارجيــة دون تــدخل ك ـراه يعيــد الر ــا ويجــوز للشــخص متــى رجع ـت لي ـ الطمأنينــة ن

( )1عبد الرازق السـن ور  :الوسـيط فـي شـرل القـانون المـدني ,نهريـة االلتـزام بوجـ عـام ,مرجـ سـابق ,ص 191ومـا بعـدها .وعبـد المـنعم حسـني:
المــوجز ,النهريــة العامــة لللت ـزام ,دون طبعــة ,دار المطبعــة الحديثــة 4994م ,ص .41وايــاد محمــد جــاد الحــق :مصــادر االلت ـزام ,مرج ـ ســابق,
ص.499
( )2توفيق حسن فرج وجلل علي العدو  :مرج سابق ,ص.491
( )3توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل ,مرج سابق ,بند  .99-94ص 11وما بعدها.
( )4نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص .91وبنفس هذا المعنى ياد محمد جاد الحق :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.499
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يطالد بإبطال العقد و خذ ب ذا القانون السوداني والق اء الفرنسي( ,)1ما مجلة األحكام العدلية والقانون
المدني المصر والقانون المدني األردني ,والقانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,لـم يأخـذ
ب ا.
ويمكــن القــول بــأن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,قــد حســن صــنع عنــدما
خرج حالة الهروف الخارجية من عيد اإلكراه وجعل ـا

ـمن قواعـد االسـتغلل والغـبن ,بينمـا نجـد بـأن

مجل ــة األحك ــام العدلي ــة والق ــانون الم ــدني األردن ــي رق ــم ( )14لس ــنة  ,4991ل ــم يعالج ــا حال ــة اله ــروف
الخارجيــة عــن عيــد اإلك ـراه وال فــي

مو ــو آخــر ألن ــم لــم ينهم ـوا نهريــة االســتغلل وهــذا نقــص

تشريعي.
كمــا ن الفق ـ انقســم لــى قســمين :األول يعتبــر ن الهــروف الخارجيــة ك ـراه مفســد للر ــا علــى
ساس ن اإلكراه المفسد للر ا يجد ن يصدر من شخص ويقصد ب انت از الر ا مـن شـخص آخـر,
وه ــذا ال يتحق ــق ب ــالهروف الخارجي ــة وبالت ــالي ي ــرون بتطبي ــق قواع ــد االس ــتغلل وال يس ــمحون المس ــاس
بالعقد( .)2بينما القسم الثاني يرى ن اإلكراه الناش عن هـروف خارجيـة يعتبـر عيـد مـن عيـود الر ـا

( )1قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 4934/4/49م " ذا ا ط ار المستأجر لى قبول الزيادة الفاحشة التي فر

ا عليـ المالـ  ,وعلـل قبول ـا

بأزمة المساكن التي كانت فاشية في ذل الع ـد ,وعـدم وجـود محـلت ينتقـل لي ـا فـإن قبـول الزيـادة فـي هـذه الحالـة غيـر مبنـى علـى ر ـا صـحيب
أل ن انت از فرصة زمة المساكن إلكراه المستأجر على قبول الزيادة بعيد ر ـا المسـتأجر وللحـاكم النهـر مـن جديـد فـي تعـديل اإليجـار ,وتخفيفـ "
كما صدرت بتاريخ 4931/9/3م قرارها والذ يتعلق "باإلنقاذ البحر على بطال االتفاق الذ يعقد في مثـل هـذه الهـروف اال ـط اررية ,تأسيسـاً
على عيد اإلرادة باإلكراه للحـاكم النهـر مـن جديـد فـي تعـديل االتفـاق وتخفيفـ لـى الحـد المناسـد" .نـور سـلطان :مصـادر االلتـزام ,مرجـ سـابق,
ص.91
( )2توفيق حسن فرج :دروس في النهرية العامة لللتزام ,دون طبعـة ,مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة ,اإلسـكندرية4993 ,م ,ص .443وموسـى سـلمان
بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.444
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واستندوا لى النصـوص القانونيـة التـي لـم تشـترط ن يكـون اإلكـراه صـاد اًر مـن نسـان كمـا ن االسـتغلل
يتحقق في حالتين فقط وفقاً للقانون المدني المصر وهما الطي

البين وال وى الجامب(.)1

ويمك ــن الق ــول ب ــأن اله ــروف الخارجي ــة والت ــي تنش ــأ دون ت ــدخل م ــن ح ــد المتعاق ــدين واس ــتغل ا
المتعاقد اآلخر يكفي ليحكم ا قواعد االسـتغلل والغـبن بينمـا ذا صـدرت مـن شـخص ف نـا نطبـق نهريـة
اإلكراه باعتباره عيد من عيود الر ا.

ثانياً :الغبن والغلط:
 -4التعريف بالغلط:
عالج ــت مجل ــة األحك ــام العدلي ــة الغل ــط( ,)2كم ــا نه ــم الق ــانون الم ــدني األردن ــي رق ــم ( )14لس ــنة
4991م الغلط باعتباره عيد من عيود الر ا في المواد ( )491-494وكذل قد نهم القـانون المـدني
الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,الغلط باعتباره عيد من عيود الر ا في المواد (.)434-441
الغلط كعيد من عيود الر ا هو تصور مخالف للواق يؤدى بالشخص لى برام العقد فيتوهم
الشخص شيئاً على غير حقيقت مما يدعوه لى التعاقد علي (.)3
( )1نبيل براهيم سعد :المرج السابق ,ص .493و نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.99
( )2الغلط المعيد للر ا في مجلة األحكام العدلية ال يمنـ مـن انعقـاد العقـد فينعقـد صـحيحاً ونافـذاً ولكنـ غيـر الزم ,ويترتـد فيـ خيـار للعاقـد فـي
فسخ العقـد وعرفتـ مجلـة األحكـام ,عيـد الغلـط ,عبـر تطبيقـات حيـ

نصـت المـادة ( )431مـن مجلـة األحكـام العدليـة علـى خيـار الرؤيـا ,ونصـت

المادة ( )449على خيار الشرط ,ونصت المـادة ( )439علـى خيـار الوصـف ,كمـا ونصـت المـادة ( )441علـى خيـار العيـد ,بحيـ

يعتـد بـالغلط

ذا قام المتعاقد بالتعبير الصريب عن رادت للمتعاقد اآلخر ,كأن يعين ويوصف محل العقد.
( )3ســس هــذه النهريــة الق ــاء الفرنســي و خــذ ب ــا المشــر الفرنســي عــام 4111م ,والتــي نــص علي ــا ص ـراحة فــي المــادة ( )4441مــن القــانون
المدني الفرنسي.
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جــاء تطــور الغلــط عبــر نه ـريتين األولــى النهريــة التقليديــة ,والتــي

ــيقت دائ ـرة الغلــط ,وجعلت ـ

ينحصر في وقو مادة الشيء وفي الشخص المتعاقد ,ما النهرية الثانية "الحديثة" اعتبرت الغلـط معيبـاً
لــإلرادة ذا وق ـ فــي مــادة الشــيء و وق ـ في ـ الشــخص المتعاقــد وكــان جوهري ـاً ,و فــي صــفة الشــيء و
صفة الشـخص ,ويكـون الغلـط فـي مـادة الشـيء ذا كـان قـد وقـ فـي غلـط جـوهر يكـون العبـرة فيـ بنيـة
المتعاقد(.)1
ونجــد ب ـأن المشــر األردنــي اعتنــق النهريــة التقليديــة واعتــد بعيــد الغلــط فــي صــفة مــن صــفات
المحل و الشخص ذات و في صفت و القانون ,بينما نجد بأن القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي
قطــا غ ـزة قــد اعتنــق النهريــة الحديثــة و خــذ بالمعيــار الــذاتي س ـواء وق ـ الغلــط فــي شــخص المتعاقــد و
القيم ــة و الباعـ ـ

و الش ــيء باعتب ــار ن الغل ــط ج ــوهر يعي ــد اإلرادة ,وه ــذا م ــا ك ــدت عليـ ـ الم ــادة

( )4/449والتي نصت على ن " ذا وق المتعاقـد فـي غلـط جـوهر جـاز لـ ن يطلـد بطـال العقـد ذا
كان المتعاقد اآلخر قد وق مثل في هذا الغلط و كان على علم ب و كان من الس ل علي ن يتبين ".
والذ يعنينا في هذا المقام الغلط في القيمة وهو ما يدق التمييز بين وبين الغبن حي
مجلة األحكام العدلية لم تنهم الغلط في القيمة

من عيد الغلط وكعيد من عيود الر ا ويرج ذل

لــى ن مجلــة األحكــام العدليــة والمــأخوذة مــن الفق ـ الحنفــي ال تقــيم
الفاح  ,ذل

نجد بأن

قيمــة للغلــط ال ذا اقتــرن بــالغبن

ن الغلط ما ن يكون تلقائياً واما ن يكون مستثا اًر تثيره في الـذهن الحيـل التـي اسـتعملت

م العاقد ,وفي الحالتين يكون العقد معيباً وهو علة بعيد التغريـر ,وبالتـالي ال يعتـد بـ اسـتناداً للقاعـدة

( )1موسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص.411
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العامة ال يعتد بالغبن الفاح

ال ذا اقتـرن بـالتغرير التـي جـاءت فـي المـادة ( )499ذ نصـت علـى نـ

" ذا غر حد المتبايعين اآلخر وتحقق ن في البي غبناً فاحشاً فللمغبون ن يفسخ البي حينئذ".
فالغلط في القيمة يـؤدى لـى الغـبن بشـرط ن يكـون الغـبن ,مصـحوباً بج ـل قيمـة الشـيء بحيـ
لو علم العاقد القيمة الحقيقية للشيء لما تعاقد ,وبالتالي لمـا قبـل الغـبن فـالغبن وسـ مـن الغلـط فقـد يقـ
الغبن والمتعاقد اآلخر المغبون على علم بقيمة الشيء فل يكون واقعـاً فـي الغلـط وانمـا قبـل الغـبن لرغبـة
خاصة بـ ( ,)1وبالتـالي فـإن الغلـط فـي القيمـة هـو عيـد مـن عيـود الر ـا ومعيـاره ذاتـي ,مـا الغـبن هـو
عدم التعادل بين األداءات ومعياره ماد  ,رغم ن الغبن ال يكون ال في عقود المعاو ـات بينمـا الغلـط
قد يكون في عقود التبرعات مثاالً ذا تبر شخص آلخر بسـاعة علـى اعتبـار ن ـا عاديـة ثـم يه ـر بعـد
برام العقد ن الساعة محل التبر ذات اعتبار عند سرة المتبر .

 -2شروط الغلط:
يشــترط العتبــار الغلــط؛ ن يكــون جوهري ـاً وهــو ذا بلــغ حــداً مــن الجســامة وهــذا مــا كــدت علي ـ
المادة ( )431من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غـزة ,والتـي نصـت علـى نـ " -4يكـون
الغلــط جوهريـاً ذا بلــغ حــداً مــن الجســامة بحيـ

يمتنـ معـ المتعاقــد عــن بـرام العقــد لــو لــم يقـ فــي هــذا

الغلــط -3 .يعــد الغلــط جوهري ـاً علــى األخــص - :ذا وق ـ فــي صــفة للشــيء تكــون جوهريــة فــي اعتبــار
المتعاقدين و يجد اعتبارها كذل لما يلبس العقد من هروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
د -ذا وقـ ـ ف ــي ذات المتعاق ــد و ف ــي ص ــفة م ــن ص ــفات  ,وكان ــت تلـ ـ الـ ـذات و ه ــذه الص ــفة الس ــبد

( )1نور سلطان :مصادر االلت ازم ,مرج سابق ,ص 19وما بعدها.
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الرئيس في التعاقد" .كما ويشترط ن يكون الغلط

من عقد مـن عقـود المعاو ـات بحيـ

يكـون الغلـط

مشتركاً بين المتعاقدين و ن يكون المتعاقد اآلخر لم يق في الغلط و على علم ب و من الس ل علي
تبين  ,بينما ال يشترط في عقود التبرعات ن يكون الغلـط مشـتركاً و بعلـم المتعاقـد اآلخـر ,وهـذا مـا كـد
علي نص المـادة ( )449مـن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,ونـص المـادة ()494
من القانون المدني األردني.
ويمكــن القــول بــأن الغلــط عيــد مــن عيــود الر ــا يختلــف تمام ـاً عــن الغــبن باعتبــاره عيــد فــي
العقد وكل من ما مستقل عن اآلخر ول قواعده ونهام الخاص ب .
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ثالثاً :الغبن والتغرير:
 -1التعريف بالتغرير:
نهمــت غلــد الق ـوانين المدنيــة التغريــر( ,)1باعتبــاره عيب ـاً مــن عيــود اإلرادة ,ومــن تل ـ الق ـوانين
القانون المدني الفرنسي ال و ن هنا بعض القوانين لم تأخذ ب ذا العيد من ا القـانون المـدني النمسـاو
والقانون المدني البرتغالي(.)2
ويرج همية التدليس لعدة سباد حيـ

يعتبـر يسـر لإلثبـات مـن الغلـط فـالغلط مـر نفسـي مـا

التــدليس فيقــوم علــى وســائل احتياليــة ملموســة يس ـ ل ثبات ــا ,كمــا ن ـ يســتطي لمــن وق ـ فــي الغلــط ن
يطالد بإبطال العقد ولكن ال يستطي ن يطالد بالتعويض ما التدليس عمل غير مشرو فمن يقوم ب
يكون مسئوالً عن تعويض ال رر الذ لحق بالمدلس عليـ ؛ وعلـى صـعيد القـوانين العربيـة فقـد جمعـت
علــى ن التغريــر عيــد مــن عيــود اإلرادة ال ن ــا اختلفــت فــي مــا ذا كــان يعــد ذل ـ مســتقلً م يش ـترط
اقتران بالغبن الفاح  ,ونجد بأن كل من مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة

( )1اختلفــت الق ـوانين فــي تســمية هــذا العيــد مــن عيــود اإلرادة حي ـ

طلقــت مجلــة االلت ازمــات والعق ـود التونســية لســنة 4911م ,والقــانون المــدني

العراقي رقم ( )11لسنة 4994م ,والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة 4991م ,وقانون المعاملت المدنية اإلمـاراتي رقـم ( )9لسـنة 4919م,
ومجلــة األحكــام العدليــة لفــه التغريــر ,بينمــا طلــق الــبعض من ــا لفــه التــدليس كه يــر االلت ازمــات والعقــود المغربــي لســنة 4934م والقــانون المــدني
المصــر رقــم ( )444لســنة 4911م ,والقــانون المــدني الســور رقــم ( )91لســنة 4911م والقــانون المــدني الكــويتي الصــادر بالمرســوم رقــم ()19
لســنة 4911م .فــي حــين طلــق المشــر المــدني اليمنــي رقــم ( )41لســنة  4993التغريــر والتــدليس فــي ن واحــد ,بينمــا نجــد بــأن القــانون الموجبــات
العقود اللبناني لسنة  4943طلق اسم "الخدا ".
( )2لمزيــد مــن التفاصــيل انهــر :عبــد الك ـريم يوســف القا ــي ,نهريــة التــدليس فــي القــانون المــدني المصــر واليمنــي( ,د ارســة مقارنــة حكــام الفق ـ
اإلس ــلمي) ,رس ــالة دكت ــوراه ,مقدم ــة ل ــى كلي ــة الحق ــوق ,جامع ــة ع ــين ش ــمس ,جي ــزت بت ــاريخ 3111/4/49م ,دار الن
ص.31
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ــة العربي ــة3111 ,م,

4991م قــد وجب ـا اقت ـران التغريــر بــالغبن الفــاح

حتــى يعــد عيب ـاً مــن عيــود اإلرادة ,فــي حــين اعتبــر

القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,التغرير عيباً مستقلً من عيود اإلرادة.
فـ ــالتغرير باسـ ــتعمال الحيـ ــل بقصـ ــد يقـ ــا مجـ ــر التصـ ــرف القـ ــانوني فـ ــي وهـ ــم يدفع ـ ـ إلب ـ ـرام
التصــرف( ,)1ف ــو غلــط ولكن ـ مســتثار ألن الغلــط الــذ يق ـ في ـ اإلنســان مــن تلقــاء نفس ـ  ,مــا التــدليس
فيكــون مــن شــخص آخــر ,ممــا يــؤد

لــى الوقــو فــي وهــم يصــور لـ األمــور علــى غيــر حقيقت ــا فيدفعـ

للتعاقـد فـي حـين لـو كـان يبصـر األمـور علـى حقيقت ــا حـين بـرم العقـد لمـا تعاقـد ,والتغريـر نوعـان قــولي
وفعلي.

 -3شروط التغرير وعناصره:
يتكــون التغريــر مــن عنص ـرين عنصــر مــاد وهــو اســتعمال وســائل احتياليــة تــؤد

لــى الخــدا

س ـواء كانــت وســائل قولي ـ و فعلي ـة ,وبالتــالي تــوهم المتعاقــد المغــرر ب ـ وتحمل ـ علــى التعاقــد؛ وعنصــر
نفسي وهو قصد الت ليل لدى الغار للوصول لى اإلقنا بالطرق األخرى وحمل على التعاقد ,وبالتالي
الوصــول لــى غــرض غيــر مشــرو  ,فلبــد مــن وجــود نيــة التغريــر لــدى الغــار ألن التغريــر خطــأ عمــد ,
وبالتالي ذا انخد شخص دون قصد فل يتحقق التغرير(.)2
ويشترط في التغرير ن يكون التغرير دافعاً للتعاقد مما يولد خدعة ألحد المتعاقدين تحمل على
الر ــا بمــا لــم يكــن لير ــى ب ـ بغيرهــا ول ـوال التغريــر لمــا تعاقــد ,كمــا ويشــترط اتصــال التغريــر بالمتعاقــد
اآلخــر ويشــترط ن تكــون الوســائل االحتياليــة صــادرة مــن المتعاقــد و نائب ـ مــا ذا صــدرت مــن شــخص
( )1نفين الناعوق :المرج السابق ,ص.41
( )2نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.91
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جنبي فاشترط القانون المدني األردني رقم ( )14لسـنة  ,4991ن يكـون الشـخص علـى علـم بـالتغرير,
مــا القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فـي قطــا غـزة ,ففــرق بــين العلــم و بإمكانـ ن يعلــم فيجــوز ن
يطالــد بإبطــال العقــد فــي عقــود المعاو ــات ذا كــان يعلــم و بإمكانـ ن يعلــم ,مــا فــي عقــود التبرعــات
فيجوز بطال العقد سواء علم م لم يعلم.

 -4اقتران التغرير بالغبن الفاحش:
وجبت مجلة األحكام العدلية في المادة ( )499وكذل القانون المدني األردني رقـم ( )14لسـنة
 4991فــي المــادة ( )419اقت ـران التغريــر بــالغبن باعتبــار ن كــل مــن مجل ـة األحكــام العدليــة والقــانون
المدني األردني ,قد خذا بالمعيار المو وعي,

افة لى المعيار الشخصي لتحديـد مـدى قيـام التغريـر

مـن عدمـ  ,فــإذا لــم يقتــرن التغريــر بــالغبن الفــاح

وفقـاً ألحكــام المجلــة والقــانون المــدني األردنــي فإنـ ال

يعيــد اإلرادة( ,)1بينمــا نجــد بــأن القــانون الم ـدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة لــم يشــترط اقت ـران
التغرير بالغبن الفاح  ,وقد حسن صنعاً بذل  ,واعتبر ن التغرير واالستغلل مف ومان متغايران ,ألن
التغرير ال يتحقق ال بطرق احتيالية غالباً ما تكون مادية ما االستغلل فغالباً يكون نتيجـة

ـعف كمـا

ـر التغريـر وحـده عيبـاً مسـتقلً ,والغـبن المجـرد
ن مجلة األحكام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي لـم يعتب ا
وحده ليس عيباً مسـتقلً ال فـي بعـض الحـاالت مثـل مـا نصـت عليـ المـادة ( )419مـن القـانون المـدني
األردنــي ,وهــذا محــل نهــر ,ذلـ

ن القــانون المــدني األردنــي اعتبــر الغلــط عيبـاً مــن عيــود اإلرادة وفــي

المقابل لم يعتد بالتغرير كعيد مستقل ,رغم ن التغريـر مـا هـو ال غلـط مسـتثار يقـ فيـ اإلنسـان بفعـل

( )1مين دواس :المرج السابق ,ص.91
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شــخص آخــر ,وبالتــالي كــان مــن األجــدر علــى مجلــة األحكــام العدليــة والمش ـر األردنــي األخــذ بنهريــة
التغرير لكي يتفادى نقص الحاالت التي ال يشمل ا الغلط ألن التدليس يتس نطاق عـن الغلـط ,وبالتـالي
يعتد بالغلط النات عن التغرير ياً كان حتى الغلط في القيمة و الباع .
ويمك ــن الق ــول ب ــأن الق ــانون الم ــدني الفلس ــطيني ق ــد حس ــن ص ــنعاً عن ــدما جع ــل ك ــل م ــن الغ ــبن
والتغرير عيباً مستقلً ,وذلـ عنـدما نهـم التغريـر فـي المـواد ( )439-431ونهـم الغـبن االسـتغللي فـي
المواد ( )439-431على غرار التشريعات الحديثة التي تعتبر ن الغبن والتغرير مف ومان متغايران.

رابعاً :الغبن واالستغالل:
 -1التعريف باالستغالل:
نهمــت غلــد الق ـوانين االســتغلل( ,)1باعتبــاره عيب ـاً مــن عيــود اإلرادة ,ال ن مجلــة األحكــام
العدلية لم تنص علي  ,كما ن المشر األردني لم يرد عيد االستغلل ال من خلل نموذج واحد يعـال
االستغلل في عقد السلم( ,)2لحماية المزارعين والصنا من االستغلل والتي نصت علي المادة ()941
( )1يعتبــر القــانون األلمــاني الصــادر بتــاريخ 4111/1/31م ,مبتكــر هــذه النهريــة حي ـ

نــص علي ــا فــي المــادة ( )441علــى ن ـ "يق ـ بــاطلً كــل

تصـرف مخــالف لحســن اآلداد ويبطـل علــى األخــص كـل تصــرف قــانوني يصـل بمقت ــاه شــخص باسـتغلل حاجـة الغيــر و خفتـ و عــدم خبرتـ
لـى ن يأخــذ منـ لنفسـ  ,و لشــخص آخــر ,و ليجعلـ يتع ــد بإعطائـ هــو ,و عطــاء هــذا الشــخص اآلخــر كمقابــل لشــيء يؤديـ م ازيــا ذات قيمــة
مادية تزيد على ما حصل علي زيادة يختل مع ا التوازن بين القيمتين اختلالً فاحشاً نه اًر للهروف التي تـم في ـا التصـرف" .نقـلً عـن عبـد المجيـد
الحكيم :المرج السابق ,ص.111
( )2الســلم :لغــة ل ـ معــاني متعــددة وينطــو علــى معنــى االستســلم و التســليم ,و ن ـ فــي البي ـ يكــون بمعنــى الســلف ,والســلف والســلم معنــى واحــد
فــاألول لغــة هــل العـراق ,والثــاني لغــة هــل الحجــاز .وســمي ســلماً لتســلم رس المــال فــي المجلــس وســمي ســلفا لتقــديم رس المــال .المعجــم الوســيط,
بــاد الســين ,المرجـ الســابق ,ص .111مــا الســلم اصــطلحاً :ف ــو بيـ موصـوف معجــل فــي الذمــة بــثمن مقبــوض فــي مجلــس العقــد .ســليم رســتم
باز :شرل مجلة األحكام العدلية ,الطبعة الثالثة ,دار العلم للجمي  ,لبنان ,بيروت4141 ,هـ4991-م ,ص.14
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مــن القــانون المــدني األردنــي علــى ن ـ " -1ذا اســتغل المشــتر فــي الســلم حاجــة الم ـزار فاشــترى من ـ
محصـوال مســتقبلً بســعر و بشــروط مجحفــة جحافـاً بين ـاً كــان للبــائ حينمــا يحــين الوفــاء ن يطلــد لــى
المحكمة تعديل السعر و الشروط بصورة يزول مع ا اإلجحاف وتأخذ المحكمة في ذلـ بعـين االعتبـار
هروف الزمان والمكان ومستوى األسعار العامة وفروق ـا بـين تـاريخ العقـد والتسـليم طبقـاً لمـا جـرى عليـ
العــرف -3 .وللمشــتر الحــق فــي عــدم قبــول التعــديل الــذ تـراه المحكمــة واســترداد الــثمن الحقيقــي الــذ
سلم فعلً للبائ وحينئذ يحق للبائ ن يبيـ محصـول ممـن يشـاء -4 .ويقـ بـاطلً كـل اتفـاق و شـرط
يقصــد بـ ســقاط هــذا الحــق سـواء كــان ذلـ شــرطاً فــي عقــد الســلم نفسـ و كــان فــي صــورة التـزام آخــر
منفصل يا ما كان نوع ".
بينمــا خــذ المشــر الفلســطيني باالســتغلل فــي المــادة ( )4/431مــن القــانون المــدني الفلســطيني
المطبق في قطا غزة والتي نصت على ن " ذا استغل شخص فـي آخـر حاجـة ملجئـة ,و طيشـاً بينـاً,
و هوى جامحاً ,و عدم خبرة ,وجعل ذل يبرم لصالح و لصـالب غيـره عقـداً ينطـو عنـد ب ارمـ علـى
عــدم تناســد بــاهه بــين مــا يلتــزم بأدائـ بمقت ــاه ومــا يجـره عليـ مــن نفـ مــاد

و دبــي ,كــان للطــرف

المغبون ن يطلد بطال العقد و ن يـنقص الت ازمـ  .ويجـوز للمتعاقـد اآلخـر ن يتـوقى بطـال العقـد ذا
عرض ما تراه المحكمة كافياً لرف الغبن".
والملحه بأن مجلة األحكام العدليـة( ,)1لـم تـنهم االسـتغلل واكتفـت بـالغبن ذ ن ـا خـذت بالنهريـة
الماديــة والتــي اقتصــرت في ــا الغــبن علــى حــاالت معينــة متجاهلــة النهريــة الشخصــية للســتغلل والتــي
تنهر عند تقدير الشـيء لـى قيمتـ الشخصـية حسـد هـروف التعاقـد ال لـى قيمتـ الماديـة ,وكـذل فعـل
( )1لــم تــنهم مجلــة األحكــام العدليــة نهريــة االســتغلل كقاعــدة عامــة وال حتــى حــاالت خاصــة ,واكتفــت بتنــاول الســلم فــي القواعــد العامــة مــن المـواد
( .)419-411-414-411-434وكذل فعل القانون المدني اليمني والذ اكتفى بتنهيم السلم في القواعد العامة في المواد (.)994-911
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المشــر المــدني األردنــي( ,)1باســتثناء مــا ورد بخصــوص الصــورة العمليــة لنهريــة االســتغلل فــي الم ـادة
( )941والتي تعال االستغلل في عقد السلم لحماية المزارعين الصنا من االستغلل فقـط ,بينمـا نجـد
بأن القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة والذ

خذ بنهرية االستغلل وجعل ا عامـة تطبـق

اء كانــت
اء كانــت عقــود معاو ــات م تبرعــات ,وس ـو ً
علــى كــل العقــود متــى ت ـوافرت شــروط تطبيق ــا س ـو ً
محددة القيمة م احتمالية ,في حين ال تعتد بالغبن ال في حاالت محددة بنصوص خاصة.

 -2شروط االستغالل:
قبل التعرض لشروط االستغلل ال بد من التعرف على ماهية االستغلل .
االســتغلل فــي اللغــة مصــدر فعل ـ اســتغل ,و صــل الفعــل (غــل -يغــل) ,والغلــة بكســر الغــين بمعنــى
االنتفا بالشيء ,وتشـمل كـل مـا يتناولـ اإلنسـان مـن دخـل األرض وريع ـا و جـرة الـدار والسـيارة ويطلـق
علــى كــل عــين ينتفـ ب ــا مـ بقــاء عين ــا كغلـ األرض وجمع ــا غــلت و غــلل ,ووردت بمعنــى الغــبن
والخيانة والعداوة وال غينة والحسد(.)2
واالس ــتغلل ه ــو م ــر نفس ــي مص ــحود بع ــدم التع ــادل ف ــي الت ازم ــات الطـ ـرفين(,)3

انت ــاز ح ــد

المتعاقــدين ل ــعف يوجــد لــدى المتعاقــد اآلخــر للحصــول علــى م ازيــا ال تقابل ــا منفعــة ل ــذا األخيــر و

( )1لم يعال المشر األردني االستغلل في نهرية عامة وانما ورد ل ـا تطبيقـات خاصـة مـن نـو خـاص كمـا هـو فـي المـادة ( .)941وكـذل فعـل
المش ــر اإلم ــاراتي عن ــدما ن ــص ف ــي الم ــادة ( )991م ــن المع ــاملت المدني ــة اإلم ــاراتي ,وك ــذل فع ــل المش ــر الس ــوداني ف ــي الم ــادة ( )334م ــن
المعاملت المدنية السوداني.
( )2لسان العرد :المرج السابق ,ص.4311
( )3عبد المنعم فرج الصدة :المرج السابق ,ص .11واسماعيل غانم :المرج السابق ,ص.334
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تتفاوت م هذه المنفعة تفاوت غير مألوف( ,)1واالستغلل علـى هـذا النحـو ينبغـي ن ال يف ـم نـ يـؤثر
على هلية المتعاقد وسلمت في برام العقد ,حي

يهل المتعاقد المغبون محتفهاً بكامل هليت القانونية

في برام العقـود ذلـ  ,كونـ تعاقـد علـى نحـو غيـر سـليم نتيجـة وسـائل غيـر مشـروعة فيكـون العقـد معيبـاً
لتخلف الر ا واالختيار( ,)2ومن هذه التعريفات ته ر لنا شروط االستغلل وهى على النحو اآلتي-:
أ -الشرط األول :اختالل التوازن بين االلتزامات المتقابلة:
يعتبــر هــذا الشــرط المقــام األول فــي نهــام االســتغلل ,حي ـ

ال يمكــن تصــور قيــام االســتغلل

بدون  ,ولقيام يجد ن يتمثل في التفاوت الباهه بين ما يأخذ المتعاقد وبين ما يعطي  ,وال يكفي مجرد
ع ــدم التف ــاوت والتع ــادل ب ــين داء الطـ ـرفين يـ ـاً ك ــان مق ــداره ب ــل يج ــد ن يك ــون عل ــى درج ــة كبيـ ـرة م ــن
الجســامة ,بح ـ

الحصــول علــى فائــدة و منفعــة كبــر ممــا يعطــي بموجــد العقــد ,ممــا يعن ـي ن الــركن

المو ــوعي ف ــي االس ــتغلل يتمث ــل ف ــي مح ــل العق ــد وه ــو بطبيع ــة الح ــال عب ــارة ع ــن الت ازم ــات الب ــائ
والمشترى(.)3
ويتحقــق العنصــر المــاد للســتغلل فــي عقــد الســلم لعــدم التعــادل بــين االلت ازمــات وفق ـاً لــنص
المادة ( )941من القانون المدني األردني والتـي نصـت علـى نـ "فاشـترى منـ محصـوالً مسـتقبلً بسـعر
و بشروط مجحفة جحافاً بيناً" ,ومن هذا يت ب عدم التعادل بين قيمة ما يأخذ البائ وما يعطي.

( )1عبد الفتال عبد الباقي :المرج السابق ,ص .419ومحمود عبد الرحمن محمد :المرج السابق ,ص.11
( )2هائــل ح ـزام مي ــود العــامر  :المرج ـ الســابق ,ص .499ومصــطفى مجــد هرجــة :العقــد المــدني ,ركان ـ و ثــاره وبطلن ـ  ,دون طبعــة ,دار
محمود للنشر والتوزي  ,القاهرة3113 ,م ,ص.441
( )3محمــد حســن عبــد الــرحمن :مشــروعية المحــل فــي التش ـريعات العربيــة ,د ارســة مقارنــة ,دون طبعــة ,دار الن
ص.94
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ــة العربيــة ,القــاهرة4999 ,م,

ويلح ــه ب ــأن الق ــانون الم ــدني الفلس ــطيني المطب ــق ف ــي قط ــا غــزة ل ــم يح ــدد ع ــدم التع ــادل ف ــي
االســتغلل تحديــداً رقمي ـاً ولــم ي ـ مقياس ـاً رقمي ـاً ,كمــا فعــل فــي الغ ـبن( ,)1وانمــا تــر األمــر فــي ذل ـ
للق ــاء حســد الهــروف والملبســات المحيطــة بكــل عقــد ,بحي ـ
المتوافرة في الدعوى التي ينهر لي ا وال يخ

يــدخل فــي اعتبــاره جمي ـ المعطيــات

في ذل لرقابـة محكمـة الـنقض( ,)2ويشـترط فـي القـانون

المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة ن يكــون عــدم التع ـادل والتناســد بــاهه بــين مــا يلــزم بأدائ ـ
وبمقت اه وما يسبد علي من نف ماد

و دبي.

كما يلحه بـأن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة قـد جـاز فـي المـادة ()431
الطعن في العقد نتيجة االستغلل في عقود المحددة ولم ينص على جـواز الطعـن فـي العقـود االحتماليـة
بسبد االستغلل ,حي

المتأمل في نص المادة ( )4/431على طلق ا يجد ن المشـر الفلسـطيني لـم

يــنص علــى جـواز الطعــن فــي العقــود االحتماليــة ,وذلـ لتعــذر تحديــد قيمــة االلت ازمــات لكــل مــن الطـرفين
وقت العقد ,ال ن المـذكرات اإلي ـاحية للقـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة كـدت علـى
ن العقــود االحتماليــة ذات ــا يجــوز الطعــن في ــا ب ـالغبن ذا اجتم ـ في ــا معنــى اإلف ـراط ومعنــى اســتغلل
حاجــة المتعاقــد و طيش ـ و عــدم خبرت ـ و

ــعف د ارك ـ ( .)3ال و ننــا ننتقــد مــا خــذت ب ـ المــذكرات

( )1نصـت المــادة ( )4/119مــن القــانون المــدني الفلسـطيني المطبــق قطــا غـزة علــى نـ "الغــبن الفــاح

هــو مــا يزيـد عــن الخمــس" ,كمــا ونصــت

المادة ( )919على ن "يجوز نقض القسمة الحاصلة للت ار ي ذا ثبت حد المتقاسمين ن قد لحق من ـا غـبن يزيـد علـى الخمـس علـى ن تكـون
العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة".
( )2يــاد محمــد جــاد الحــق :مصــادر االلتـزام ,مرجـ ســابق ص .413والمــذكرات اإلي ــاحية لمشــرو القــانون المــدني الفلســطيني :المرجـ الســابق,
ص441وما بعدها .وجمال علي العاقل :المرج السابق ,ص.99
( )3المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.449
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اإلي ــاحية مــن ج ـواز الطعــن فــي العقــود االحتماليــة ,ذل ـ ألن هــذه العقــد بطبيعت ــا تقــوم علــى ال ـربب
والخسارة وبالتالي عدم المقدرة على تحديد األداءات بين األطراف وقت برام العقد.
ونصـت المـادة ( )3/431مـن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبــق فـي قطـا غـزة علـى نـ "فــي
عقود التبر وليدة االستغلل يكون للمتبر ن يطلد بطال العقد و نقص قـدر المتبـر بـ ذا ثبـت ن
التزامات ـ ال تتناســد طلق ـاً م ـ ثروت ـ و م ـ مــا قــدر المتبــر ب ـ فــي مثــل الهــروف التــي تــم في ــا هــذا
التبـ ــر " .يت ـ ــب بـ ــأن المشـ ــر الفلسـ ــطيني قـ ــد توس ـ ـ فـ ــي نهريـ ــة االس ــتغلل ولـ ــم يقتصـ ــر علـ ــى عقـ ــود
المعاو ات كما هـو الحـال فـي الغـبن وانمـا متـد لـى عقـود التبـر  ,وهـي تلـ العقـود التـي ال يأخـذ في ـا
المتعاقد مقابلً لما يعطي .

ب -الشرط الثاني :وجود ضعف في إرادة المغبون:
ولكي يتحقق االستغلل في العقد يشترط ن يوجد لدى الطرف المغبون

عف في رادت انت زه

المتعاقــد اآلخــر إلبـرام العقــد ويتمثــل هــذا ال ــعف فــي حــاالت وردهــا المشــر الفلســطيني ذ توس ـ في ــا
بخلف التشريعات األخرى ,وقد ذكرنا سابقاً هذه الصور والحاالت(.)1
ويلحــه ن المشــر لــم يشــترط ويتطلــد لوجــود االســتغلل ن يكــون الطــي

البــين و ال ــوى الجــامب و

عدم الخبرة و الحاجة الملجئة ملتزمين بصفة مستمرة للطـرف المغبـون ,بـل يكفـي ن تتـوافر حـدى هـذه
الحاالت عند بـرام العقـد ,كمـا ن المشـر الفلسـطيني قـد تـر تقـدير هـذه الحـاالت التـي صـابت الطـرف

( )1انهر :ص 19وما بعدها.
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المستغل لقا ي المو و  ,ألن ا تختلف بحسد طبيعة كـل نسـان ,وبالتـالي ال تخ ـ فـي ذلـ لرقابـة
محكمة النقض.

ت -الشرط الثالث :االستغالل هو الدافع للتعاقد:
ينبغــي ت ـوافر نيــة االســتغلل لــدى الطــرف المســتفيد بمعنــى ن تتجـ رادة الطــرف المســتفيد لــى
انت از فرصة الطي

البين و ال وى الجامب و عدم الخبـرة لـدى الطـرف المسـتغل بحيـ

المســتفيد ق ـد راد اســتغلل

يكـون الطـرف

ــعف الطــرف اآلخــر ,ويجــد ن يكــون الطــرف الغــابن المســتفيد علــى علــم

بحاالت ال عف و كان بإمكان ن يعلم بوجودها(.)1
ويمكن القول بأن المشر الفلسطيني قد كان موفقاً عندما نهم نهرية االستغلل في باد عيود
اإلرادة ,ألن الغـبن الفــاح

لـيس نهريــة متكاملـة بــل يكـون فــي بعـض الحــاالت ,ومـن هنــا يتطلـد وجــود

نهرية كاملة ولو كان الغبن فاحشاً ,فل حاجة لوجود نهرية االستغلل ألن ال يمكن تصوره بدون غـبن
فاح

وبالتالي ال حاجة للبحـ

عـن الجانـد النفسـي للسـتغلل ألن العيـد الـذ يطعـن فيـ هـو الغـبن

المترتد على االستغلل وليس االستغلل نفس .
ويؤخــذ علــى مجلــة األحكــام العدليــة ن ــا لــم تـنهم نهريــة االســتغلل وهــذا يعتبــر نقصـاً تشـريعياً,
بينما يؤخذ على المشر األردني ن قد قصر تنهيم االستغلل على حالة عقد السـلم فـي مجـال الز ارعـة
ال غيــر وكــان مــن المستحســن علــى المشــر األردنــي تطبيــق نــص المــادة ( )941مــن القــانون المــدني
والمتعلقة باالستغلل الزراعي على جمي العقود األخرى التي يكون في ا عدم خبـرة و ـعف ,كمـا يؤخـذ

) (1جمال علي العاقل :المرج السابق ,ص.419
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على المشر األردني رغبت في

فاء الحماية على الغبن الذ يكون نت بعد العقد وذل حينما نصت

المــادة ( )941عبــارة "حينمــا يحــين الوفــاء" فــل يجــوز رفـ دعــوى تعــديل للســعر و لشــروط العقــد بســبد
االستغلل ال عند حلول موعد الوفاء وب ذا يكون قد شمل الغبن اللحق الذ قد يق بعـد االتفـاق علـى
شروط العقد وقبل التنفيذ والتي قد تـدخل ي ـاً فـي طـار نهريـة الهـروف الطارئـة ,ممـا يـؤدى لـى عـدم
االســتقرار فــي المعــاملت كمــا نــرى ب ــرورة دراج حكــام االســتغلل فــي صــورة نهريــة عامــة فــي بــاد
عيود اإلرادة ال بين حكام السلم في عقد البي .
كما يمكن القول بأن الغبن واالسـتغلل يتفقـان فـي اخـتلل التعـادل بـين االلت ازمـات وال يمكـن ن
يتحقق ذل

ال في العقود الملزمة للجانبين والمحددة القيمة بينما يختلفان في ن االستغلل يطرق جمي

نوا العقود بما في ا عقود التبر كما ال يمكن ن نتصور االستغلل بدون غبن فاح .
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الفصل الثاني
أثر الغبن على العقد
تقسيم:
بعــد تعريــف الغــبن وشــروط  ,والتــي ال يقــوم الغــبن ال بتوافرهــا ,ولكــي يرتــد الغــبن اآلثــار التــي
ـاء عليـ
حددها القانون ,ال بد من ثبات توافر شروط  ,ومن ثم معرفة موقف التشريعات من الغبن ,وبن ً
سنقسم هذا الفصل لى مبحثين كاآلتي-:
المبح

األول :موقف التشريعات من الغبن.

المبح

الثاني :آثار وجزاء الغبن.
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المبحث األول
موقف التشريعات من الغبن
تمهيد وتقسيم:
تناولت التشريعات مسألة تنهيم الغبن ,من خلل تنهيم م لنهـريتين ,فمـن م مـن خـذ بالنهريـة
الماديــة ,والتــي تعتــد بــالغبن فــي العقــد فــي حــاالت معينــة ,وان لــم يصــاحب تغريــر و اســتغلل ,والــبعض
اآلخــر خــذ بالنهريـة الشخصــية ,والتــي ال تعتــد بــالغبن فــي العقــد بذاتـ بــل البــد مــن اقت ارنـ بــالتغرير و
االستغلل ,ومن م من خذ موقفاً وسطاً من ذل  ,ذا ت دف هـذه التشـريعات لـى اسـتقرار التعامـل والثقـة
ـاء عليـ ســنقوم فــي هــذا المبحـ
فــي المعــاملت بــين األفـراد ,وبنـ ً
محل البح

من مسألة الغبن ,مما يتطلد تقسيم هذا المبح

بــالتعرف علــى موقــف القـوانين المقارنــة
لى عدة مطالد على النحو اآلتي-:

المطلد األول :موقف مجلة األحكام العدلية من الغبن.
المطلد الثاني :موقف القانون المدني األردني من الغبن.
المطلد الثال  :موقف القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة من الغبن.
المطلد الراب  :مد كفاية حكام التشريعات محل البح
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في قامة التوازن بين األداءات المتقابلة.

المطلب األول
موقف مجلة األحكام العدلية من الغبن
تمهيد وتقسيم:
خذت مجلة األحكام العدلية بالغبن تبعـاً ألسـلود الفقـ اإلسـلمي علـى المـذهد الحنفـي ,والتـي
نهمت الغبن في قاعدة عام في البي والقسمة والمعاو ات ,ذ ن تنهيم االعتداد بالغبن لـيس بـاألمر
الس ـ ل لتعــدد الحلــول واالســتثناءات ,والتــي تكــون بمجموع ـا نهريــة متكاملــة ,ف نــا نهريــة تجعــل مــن
الغبن نهرية عامة في كل العقود ذا كـان فاحشـاً وصـاحبة تغريـر ,وتأخـذ مجلـة األحكـام العدليـة بجانـد
ذل بالغبن الماد الذ يكون في حاالت محددة ,لذل سنقوم بتحديد موقف مجلة األحكـام العدليـة مـن
النهري ــة المادي ــة والشخص ــية للغ ــبن ,والح ــاالت الت ــي يعت ــد في ــا بـ ـالغبن لفس ــخ العق ــد وذلـ ـ عل ــى النح ــو
اآلتي-:

أوالً :النظرية المادية للغبن في مجلة األحكام العدلية:
اعتبرت مجلة األحكام العدلية حرية التعاقد مبدً م ماً من مبادئ ا ,فأوجـدت بعـض القيـود علـى هـذه
الحرية ب دف تحقيق العدل بين المتعاقدين ,وانطلقاً من هذه النهرة سوف نتناول هذه النهرية بالدارسـة
على النحو اآلتي-:
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 -1الفلسفة التي قامت عليها النظرية المادية:
ممــا الش ـ في ـ ن تبــادل المنــاف بــين األف ـراد فــي طــار العقــد ,يــتم تبع ـاً للــدواف الذاتيــة ل ـؤالء
األف ـراد ,األمــر الــذ لفــت األنهــار ل ـى حريــة التعاقــد ,وه ـور مبــد ســلطان اإلرادة ,ال ن الواق ـ
العملي فسد تطبيق مبد الحرية بعد ن ه ر اختلل التوازن بين األفراد ,ورغم ذل بقى مبد حريـة
التعاقد هو األساس في برام العقـود ,فأخـذت مجلـة األحكـام ب ـذا المبـد وجعلتـ مبـدً رئيسـاً وبالتـالي
يعد خيار الغبن خروجاً على هذا المبـد ( ,)1حيـ

اسـتقر الفقـ علـى نـ لـيس مـن م مـة التشـري ن

يمنـ التغــابن المجــرد ,وانمــا م مت ـ ن يقــيم المتعاقــدين علــى قــدم المســاواة فــي األهليــة والحريــة ,ثــم
علــى كــل متعاقــد ن يتبصــر ويحمــي نفسـ مــن الغــبن ,وان لكــل متعاقــد مــن حرصـ علــى مصــلحت
دافعاً وكفيلً لتحر األصلب ,فالغبن بين ال ارشـدين ال يعيـد العقـد م مـا كـان فاحشـاً مـا لـم يصـاحب
خديعة و استغلل( ,)2ال و ن هنا حاالت استثنائية يعتبر في ا الغبن مجرد عيد في اإلرادة ,كمـا
سوف نبين الحقاً.

 -2معيار التفرقة بين الغبن اليسير والغبن الفاحش:
تفــرق مجلــة األحكــام العدليــة بــين الغــبن اليســير والغــبن الفــاح  ,ذ تعتبــر ن الغــبن اليســير هــو
الغــبن المــألوف فــي المعــاملت الماليــة ,وال يمكــن االحتـراز منـ  ,وفــي غيــر الحــاالت المحــددة بــنص

( )1علي الخفيف :الغـبن فـي العقـود ,بحـ

منشـور فـي مجلـة البحـو والد ارسـات العربيـة ,المنهمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم ,العـدد العاشـر,

دار ناف للطباعة4911-4999 ,م ,ص.1
( )2محمــد يحيــى المحاســنة :حــاالت االعتــداد بــالغبن بــين الش ـريعة والقــانون المــدني األردنــي "د ارســة مقارنــة" ,بحـ
للبحو والدراسات ,جامعة مؤتة األردن ,المجلد الخامس ,العدد األول4991 ,م ,ص 394وما بعدها.
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محكــم منشــور فــي مجلــة مؤتــة

القانون والتي ت دف للحماية فئة معينة ,البـد مـن التسـامب فيـ كـون ن الحيـاة االقتصـادية ال تمـان
من ن يكون هنا ربب( ,)1بحي

ال يكون هنا تفاوت بين داءات المتقابلة وكون الغبن اليسير ال

يؤثر في العقود( ,)2ما الغبن الفاح
"الغــبن الفــاح

فقد نصت المادة ( )419من مجلـة األحكـام العدليـة علـى نـ

غــبن علــى قــدر نصــف العشــر فــي العــروض والعشــر فــي الحيوانــات والخمــس فــي

العقار و زيادة" ,كمـا ونصـت المـادة ( )491مـن المجلـة علـى نـ " ذا وجـد غـبن فـاح

فـي البيـو

ولم يوجد تغرير فليس للمغبـون ن يفسـخ البيـ ال نـ ذا وجـد الغـبن فـي مـال اليتـيم ال يصـب البيـ
ومال الوقف وبيت المال حكم حكم مال اليتيم".
ويت ــب مــن النصــوص الســابقة بــأن الغــبن الفــاح

حتــى يعتــد ب ـ يجــد ن يزيــد علــى األرقــام

المذكورة( ,)3كما يت ب بأن الغبن اليسـير ال يـؤثر فـي العقـود ال و ن هنـا عقـوداً اسـتثنائية يتحقـق
في ا الغبن العتبارات خاصة ب ا.

 -3أثر الغبن الفاحش في العقود:
نصت المادة ( )499من مجلة األحكام العدلية على ن " ذا غرر حد المتبايعين اآلخر وتحقـق ن
في البي غبناً فاحشاً فللمغبون ن يفسخ البي حينئذ".

( )1محمود عبد الرحمن محمد :المرج السابق ,ص.19
( )2محمد يحيى المحاسنة :المرج السابق ,ص.311
( )3عل ــي حي ــدر :درر الحك ــام ش ــرل مجل ــة األحك ــام ,المجل ــد األول ,البي ــو  ,اإلج ــارة ,الكفال ــة ,دون طبع ــة ,دار الثقاف ــة للنش ــر والتوزيـ ـ  ,األردن,
4144هـ3141 -م ,ص.449
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يت ب بأن الغبن الفاح

وحده ال ثر ل على العقد وال يكفي لفسخ العقد ال ذا صحب تغريـر فـإن

كان هذا هو األصل ,ال و ن هنا استثناءات على هذه القاعدة تتمثل في عدة حاالت يكفي في ا الغبن
الفاح

الماد ليعيد العقد وهذه االستثناءات على النحو اآلتي-:

أ -الحالة األولى:
يعتد بالغبن كعيد ماد في عقد البي المتعلق بمال اليتيم و بمال الوقف و بمال بيت المال كما هو
مو ب في المادة ( )491من مجلة األحكام العدلية ,ذ تكمن الحكمة في ن ليس من المصلحة بي
هذه األموال بغبن ولو لم يصحب تغرير(.)1

ب -الحالة الثانية:
يعتد بالغبن الفاح

كعيد ماد في عقد اإلجارة الذ يبرم وصـي اليتـيم و متـولي الوقـف و

مــأمور بيــت المــال ذا تعلــق العقــد بعقــار لليتــيم و الوقــف و بيــت المــال ,وهــذا مــا كــدت علي ـ المــادة
( )114من مجلة األحكام العدلية والتي نصت على ن "اإلجارة بعدما انعقدت صحيحة ال يجوز لآلجر
فســخ ا بمجــرد زيــادة الخــارج فــي األجـرة" ,كمــا ونصــت المــادة ( )144مــن نفــس المجلــة علــى نـ "تنعقــد
اإلجارة باإليجاد والقبول كالبي ".

( )1علي حيدر :المرج السابق ,ص.439
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يت ــب بــأن الــنص الســابق لــم يت ــمن و يتعلــق بــالغبن ص ـراحة ولكــن ذهــد جانــد مــن الفق ـ
وشرال مجلة األحكام( ,)1لى ن حكام الغبن الفاح

الواردة في كتاد البيو تسر على عقود اإلجارة,

ألن اإلجارة هي بي المناف على ن المجلة قد وجبت يجار عقار اليتم و الوقف بأجر المثل فإذا كان
البدل المعقود علي قل من فسدت اإلجارة ووجد جر المثل هذا ما كدت نص المادة (.)2()114

ت -الحالة الثالثة:
يعتــد بــالغبن الفــاح

كعيــد مــاد فــي عقــد القســمة حي ـ

األحكام العدلية علـى نـ " ذا ه ـر الغـبن الفـاح

نصــت المــادة ( )4411مــن مجلــة

فـي القسـمة تفسـخ وتقسـم ثانيـة قسـمة عادلـة" ,وكـذل

نصت المادة ( )4439من مجلة األحكام على ن "يجد ن تكون القسمة عادلة بمعنى ن يلـزم تعـديل
الحصــص بحســد اســتحقاق ا بحي ـ

ال يكــون في ــا نقصــان فــاح  ,فــدعوى الغــبن الفــاح

فــي القســمة

تســم  ,مــا ذا قــر المقســوم ل ــم باســتيفاء الحــق ثــم ادع ـوا الغــبن فــل تســم دع ـواهم" .بمعنــى ن وجــود
الغبن الفاح

في حال استبقاء محـل القسـمة تحـت اليـد ال يصـلب سـبباً لطلـد الفسـخ لتعـارض ذلـ مـ

نقض عقد القسمة.

( )1علي حيدر :المرج السابق ,ص 141وما بعدها.
( )2نصــت المــادة ( )114مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى نـ "اإلجــارة بعــدما انعقــدت صــحيحة ال يجــوز لآلجــر فســخ ا بمجــرد زيــادة الخــارج فــي
األجرة".
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والحكمة من ذل

ن الشري طالد القسمة ,يريد الخروج من المل المشـتر  ,و خـذ نصـيب مـن

هــذا المــال بشــكل عــادل ,فالقســمة بعيــدة عــن فك ـرة الم ــاربة والمســاومة التــي يســعى كــل طــرف في ــا
للحصول على الربب و المنفعة ,فإذا لم تكن عادلة فيجد فسخ ا(.)1

ث -الحالة الرابعة:
يعتــد بــالغبن الفــاح
يشتر بغبن فـاح

كعيــد مــاد فــي الوكالــة الخاصــة بالش ـراء فــل يجــوز للوكيــل بالش ـراء ن

وهـذا مـا كـدت عليـ المـادة ( )4113مـن مجلـة األحكـام العدليـة والتـي نصـت علـى

ن " ما ذا اشترى بغبن فاح

فل ينفذ شراؤه على الموكـل فـي كـل حـال بـل يقـ عليـ " .وكـذل الطعـن

اليسير فـي األشـياء محـددة القيمـة والسـعر مثـل اللحـوم والخبـر وغيرهـا ,والحكمـة مـن هـذا هـي المحافهـة
على حقوق الغير ورعاية حقوق م ومصالح م.

ج -الحالة الخامسة:
ال يعتد ببي المحجور علي بسبد الدين المستغرق لمال  ,فإن بي المدين المحجور علي بسبد
دين المستغرق لمال يعتد بالغبن الذ وجد في مطلقاً ,ويبقى العقد موقوفاً على جازة الدائنين و تكملـة
الثمن لى قيمت الحقيقية ,فإذا جاز الدائنون و كملوا الثمن نفذ البي واال بطل( ,)2وهذا ما كدت علي
المــادة ( )4113مــن مجلــة األحكــام العدليــة والتــي نصــت علــى نـ "الحجــر يــؤثر فـي كــل مــا يــؤد

لــى

بطال حق الغرماء كال بة والصدقة وبي مال بأنقص من ثمن مثل  .وعلى هـذا ال تعتبـر عقـود المـديون
( )1محمد يحيى المحاسنة :المرج السابق ,ص.314
( )2علي حيدر :المرج السابق ,ص.114
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المفلس وتبرعات وسائر تصرفات الم رة بحقـوق الغرمـاء فـي حـق موالـ الموجـودة وقـت الحجـر .ولكـن
تعتبر في حق موال التي اكتسب ا بعد الحجر ولـو قـر آلخـر بـدين ال يعتبـر قـ ارره فـي حـق موالـ التـي
كانت موجودة في وقت الحجر".
والحكمة من ذل

ن يجد المحافهة على حقوق الغير ورعاية حقوق م ومصالح م(.)1

ويلحه بأن مجلة األحكام العدلية قصرت تأثير الحجر في بطال تصرفات المدين ذا كان مال المدين
موجــوداً فــي وقــت الحجــر فقــط وال يــؤثر فــي المــال الــذ تملكـ بعــد الحجــر ,وهــذا مــا كــدت عليـ المــادة
( )4114من مجلة األحكام العدلية(.)2
ويمكن القول بأن الغبن في مجلة األحكام العدليـة لـيس لـ
فــاح

ثـر علـى العقـد سـواء كـان الغـبن

و يســير ,مــا لــم يكــن مصــحوباً بــالتغرير ,ال فــي بعــض الحــاالت واالســتثناءات الســابقة والتــي

ت دف لى المحافهة على حقوق الغير كون ن من ل الوالية على تل األمـوال يجـد ن يعمـل لتحقيـق
مصلحة من هم تحت واليت و من ل م مصلح كالدائن بالنسبة للمحجور علي .

ح -الحالة السادسة:
يعتد بالغبن الفاح

كعيـد مـاد بالصـلب فـي مـال الصـغير ,فـل يصـب الصـلب فـي مـال الغيـر

غبن فاح  ,فلو صالب ولي القاصر على ما يعادل مقـدار طلـد القاصـر و بغـبن يسـير صـب صـلح ,
ولكن لو كان هنا غبن فاح

لم يصب الصلب وهذا ما كدت علي المادة ( )4911من مجلة األحكام

( )1محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص 441وما بعدها.
( )2نصت لمادة ( )4114مـن مجلـة األحكـام العدليـة علـى نـ "الحجـر للـدين يـؤثر فـي مـال المـديون الـذ كـان موجـوداً فـي وقـت الحجـر فقـط وال
يؤثر في المال الذ تملك بعد الحجر".
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العدليــة والتــي نصــت علــى ن ـ " ذا صــالب ولــي الصــبي عــن دع ـواه يصــب ن لــم يكــن في ـ
بالصغير وان كان في

ــرر بــين

رر بين ال يصب ومن ثـم لـو ادعـى واحـد دينـاً علـى صـبي فصـالح بـوه علـى

ن يعطي كذا من مال الصـبي صـب الصـلب ن كانـت للمـدعي بينـة وان لـم تكـن لـ بينـة ال يصـب .واذا
كان للصـبي ديـن فـي ذمـة آخـر وصـالح بـوه حـط بعـض الـدين واسـقاط ال يصـب صـلح ن كانـت لـ
بين وان لم تكن ل بينة وعلم ن المديون سـيحلف فحينئـذ يصـب .ويصـب صـلب الـولي عـن ديـن الصـبي
على مال تساو قيمت مقدار الدين ولكن ذا وجد غبن فاح

فل يصب الصلب".

ثانياً:النظرية الشخصية للغبن في مجلة األحكام العدلية:
 -1ربط الغبن بالتغرير:
يعتبر العقد تصرف قانوني قوام اإلرادة ,فقـد تكـون اإلرادة موجـودة لكن ـا معيبـة بعيـد كـاإلكراه
و التدليس و التغرير وغيرها فيؤثر في القوة الملزمة للعقـد ,فالعقـد ملـزم مـا لـم يمنـ اللـزوم سـبد آخـر,
ألن فســخ العقــود دون ســبد مــن شــأن ن يخــل الثقــة فــي المعــاملت ويعمــل علــى عــدم اســتقرار التعامــل
بــين المتعاقــدين ,وبالتــالي ينبغــي ن يتجــرد العقــد مــن كــل غ ـ
( )491مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى ن ـ " ذا وجــد غــبن فــاح

و تغريــر ونحــوه ,حي ـ

نصــت المــادة

فــي البيــو ولــم يوجــد تغريــر فلــيس

للمغبون ن يفسخ البي " ,كما نصت المادة ( )499من المجلة على نـ " ذا غـر حـد المتبـايعين اآلخـر
وتحقق ن في البي غبناً فاحشاً فللمغبون ن يفسخ البي حينئذ".
يت ــب مــن النصــوص الســابقة بأن ـ لكــي ي ـرتبط الغــبن م ـ التغريــر يجــد ن يكــون قــد اســتعمل
طــرق احتياليــة ,بحيـ

تكــون الحيــل التــي لجــأ لي ـا الغــار هــي التــي دفعــت المغــرور لــى بـرام التصــرف

القانوني ,وهو ما يت ب من المثال المذكور في المادة ( )411من المجلـة "كمـا لـو قـال المشـتر للبـائ
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ن متاع ال يسو لفاً فبع مني بألف فأنت الرابب" ,ففي داللة وا حة على اشتراط ن يكون التغرير
هو الداف إلبرام التصرف القانوني والتغرير كما عرفت المادة ( )411من المجلة هو "الغ
المشتر للبائ ن متاع ال يسـو لفـاً فبعـ منـي بـألف فأنـت الـرابب".

كما لو قال

ه ـار الشـيء بمه ـر غيـر

حقيقي م عطائ صفة ليست ل لكي يثير رغبة الطرف اآلخر فيقدم على برام العقد(.)1
كمـا يشـترط لفسـخ العقــد الـذ لحقـ غـبن فــاح

نتيجـة التغريـر ن يكـون التغريــر قـد صـدر مــن

حد المتعاقدين ,ذ نجد ن مجلة األحكام العدلية لم تتعرض للحالة التـي يكـون في ـا التغريـر صـاد اًر مـن
الغير ومن ثم فإن التغرير الصـادر مـن الغيـر ال يعتبـر عيبـاً مـن عيـود اإلرادة( ,)2وهـذا مـا كـدت عليـ
المادة ( )499مـن المجلـة ذ نصـت علـى نـ " ذا غـر حـد المتبـايعين اآلخـر وتحقـق ن فـي البيـ غبنـاً
فاحش ـاً فللمغبــون ن يفســخ البي ـ حينئــذ" .حي ـ

ال تجيــز للمغــرور ب ـ فســخ التصــرف القــانوني ,ذا كــان

صادر من جنبي ألن الغير ال يعبأ بقول (.)3
التغرير
اً
ويمكن القول بأن مجلة األحكام العدلية خذت بالنهرية الشخصية للغبن بمف وم ـا التقليـد فقـد
جازت فسخ العقد الذ

صاب غبن فاح

التغرير ,وبالتالي يجوز فسخ العقد الذ

ذا ارتـبط بـالتغرير ويؤخـذ علي ـا ن ـا لـم تحـدد مـدى جسـامة
صاب الغبن الفاح

حتـى لـو كـان التغريـر الصـادر مـن الغـار

على غير قدر من الجسامة مما يفتب الباد لكثرة الطعن فـي العقـود وهـذا محـل نهـر ,وكـان األجـدر ن
تأخــذ بمــا خــذ بـ القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,فــي المــادة ( )4/431والـذ نــص

( )1ب ــذا المعنــى :علــي حيــدر :المرجـ الســابق ,ص .441وب ــاء الــدين مختــار العليلــى ,الغــبن فــي العقــود" ,د ارســة مقارنــة" ,اإلدارة العامــة مجلــة
دورية ,مع د اإلرادة العامة ,المملكة العربية السعودية ,السنة الثامنة والعشرون ,العدد ,99سبتمبر 4911م ,ص 344وما بعدها.
( )2مين دواس :المرج السابق ,ص.91
( )3سليم رستم باز :المرج السابق ,ص.499
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على ن "يجوز بطال العقد للتغرير ذا كانـت الحيـل التـي لجـأ لي ـا حـد المتعاقـدين و نائـد عنـ  ,مـن
الجســامة بحي ـ

لوالهــا لمــا بــرم الطــرف الثــاني العقــد" .وب ــذا اشــترط المشــر ن تكــون الحيــل التــي لجــأ

لي ا الغار على قدر من الجسامة ألن المغـرور يجـد ن يتمتـ بتبصـر الرجـل المعتـاد وبالتـالي ال يعتـد
بالحيل التي ال تكون على قدر من الجسامة.
كما يؤخذ على مجلة األحكام عـدم االعتـداد بـالتغرير الصـادر مـن الغيـر ,والـذ نـت عنـ غـبن
فاح  ,وهذا عيد في حد ذات  ,ذ كان يتوجد علي ا ن تعتـد بـالتغرير الصـادر مـن الغيـر ,ألن الحيـاة
العملية ثبتت بأن التغرير غالبـاً مـا يكـون صـاد اًر مـن الغيـر الـذ يكـون متواطئـاً مـ حـد طـراف العقـد,
وبالتالي يكون سي النية ,وهذا ما خذ ب كلً مـن القـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  4991فـي
المــادة ( )411والتــي نصــت علــى نـ " ذا صــدر التغريــر مــن غيــر المتعاقــدين و ثبــت ن المتعاقــد اآلخــر
كان على علم بالتغرير وقت العقد جاز فسخ " ,والقـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة فـي
المادة ( )439والتي نصت على ن " -4ذا كان التغرير صاد اًر من غير المتعاقدين و ثبـت المغـرر بـ
ن المتعاقــد اآلخــر كــان يعلــم بــالتغرير وقــت العقــد و كــان مــن المفــروض ن يعلــم ب ـ  ,جــاز ل ـ بطــال
العقد -3.ذا كان التصرف تبرعاً فإن يجوز للمغـرر بـ ن يطلـد بطـال العقـد ولـو كـان المتعاقـد اآلخـر
ال يعلم بالتغرير وقت التصرف".
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المطلب الثاني
موقف القانون المدني األردني من الغبن
تمهيد وتقسم:
نهــم المشــر األردنــي الغــبن فــي الفصــل األول المخصــص للعقــد مــن البــاد األول المخصــص
لمصادر الحقوق الشخصـية ,وورد فـي المـواد( )491-414تنهـيم العيـد الثـاني مـن عيـود الر ـا وهـو
التغرير والغبن( ,)1واختصت المـواد ( )491-419-419-411-419بتنهـيم الغـبن المقتـرن بـالتغرير,
وانفــردت الم ـواد ( )411-411-414بأحكــام خاصــة بــالغبن فقــط ,ممــا تجــدر اإلشــارة ليـ بــأن المشــر
األردنـي عـال عيــد التغريـر والغـبن كعيــد واحـد ,علـى غـرار مـا فعلـت مجلــة األحكـام العدليـة ,كــون ن
مجلــة األحكــام كانــت مطبقــة ومعمــول ب ــا فــي األردن حتــى تــاريخ صــدور القــانون المــدني عــام ,4999
والــذ

خــذ بمــزج بــين الفق ـ اإلســلمي والمدرســة الجرمانيــة ,ولــذا ســنقوم بتحديــد موقــف المشــر المــدني

األردني من النهرية المادية والشخصية للغبن وذل على النحو اآلتي-:

أوالً :النظرية المادية للغبن في القانون المدني األردني:
لم تختلف نهرة المشر األردني للغبن عما ذهبت لي مجلة األحكـام العدليـة كثيـ اًر ,حيـ

عـال

المشر األردني عيد التغرير والغبن كعيد واحد في المواد ( )491-414وعرفت المادة ( )411الغـبن
الفــاح

بقول ــا "الغــبن الفــاح

فــي العقــار وغيــره هــو مــا ال يــدخل تحــت تقــويم المقــومين" ذ ن المشــر

( )1لم يدرج المشر الفرنسي الغبن تحت عيود الر ا ,كـون ن المشـر الفرنسـي يعتـد بـالغبن المـاد  ,فالشـخص تحـت الحمايـة لـيس بحاجـة لـى
ثبات عيد في الر ا وقت انعقاد العقد .حمد الحراكي :الغبن في القانون الفرنسي والقانون األمـاني" ,د ارسـة مقارنـة تحليليـة نقديـة" ,مجلـة جامعـة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ,المجلد  ,34العدد األول3119 ,م ,ص.431
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األردني لـم يحـدد رقـم معـين للغـبن الفـاح

باسـتثناء مـا نصـت عليـ المـادة ( ,)1()919كمـا فعلـت مجلـة

األحكام العدلية وانما اكتفى بتقدير هل الخبرة ,كما و ن المادة ( )419من ذات القانون نصت على ن
"ال يفســخ العقــد بــالغبن الفــاح

بــل تغريــر ال فــي مــال المحجــور ومــال الوقــف و مـوال الدولــة" ,وبالتــالي

فإن المشر األردني ال يعتد بالغبن اليسير ما لم ينص القانون على غيـر ذلـ ( ,)2ممـا يترتـد عليـ بأنـ
ال يــؤثر فــي العقــد ن وجــد( ,)3كمــا و ن المــادة ( )419نصــت علــى نـ " ذا غــرر حــد العاقــدين بــاآلخر
وتحقق ن العقد تم بغبن فاح

كان لمن غرر ب فسخ العقد" ,وبالتالي فإن الغبن الفاح

وحده ال ثـر

ل على العقد وال يكفي لفسخ مـا لـم يصـاحب تغريـر( ,)4وقـد ورد المشـر األردنـي اسـتثناءات علـى هـذا
يسير مال المحجـور
تتمثل فيما ورد في المادة ( )419والتي نصت على ن " ذا صاد الغبن ولو كان
اً
علي للدين و المريض مـرض المـوت وكـان دين مـا مسـتغرقا لمال مـا كـان العقـد موقوفـاً علـى رفـ الغـبن
و جازتـ مـن الــدائنين واال بطـل"؛ وكــذل المـادة ( )419والتــي نصـت علــى نـ "ال يفســخ العقـد بــالغبن
الفاح

بل تغرير ال في مال المحجور ومال الوقـف و مـوال الدولـة"؛ وكـذل مـا ورد فـي المـادة ()491

والتي نصت على ن "يسقط الحـق فـي الفسـخ بـالتغرير والغـبن الفـاح
في الفسخ وبالتصرف في المعقود علي كل و بع
وتعيب وزيادت "؛ وكذل

ويلـزم العقـد بمـوت مـن لـ الحـق

تصرفاً يت من اإلجـازة وب لكـ عنـده واسـت لك

ي اً مـا ورد فـي نـص المـادة ( )4191والتـي جـاء في ـا "يجـوز لمـن لحقـ غـبن

( )1نصت المادة ( )919من القانون المدني األردني على ن " -4بي المريض من جنبي بثمن يقـل عـن قيمـة المبيـ وقـت المـوت نافـذ فـي حـق
الورثة ذا كانت زيادة قيمة المبي على الثمن ال تتجاوز ثل

التركة داخـلً في ـا المبيـ ذاتـ  -3 .مـا ذا تجـاوزت هـذه الزيـادة ثلـ

البي ما لم يقره الورثة و يكمل المشتر ثلثي قيمة المبي واال كان للورثة فسخ البي ".
( )2كنص المادة ( )419والمادة ( )911وغيرها من القانون المدني األردني ,والتي تعتد بالغبن اليسير.
( )3مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.441
( )4نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.19
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التركـة فـل ينفـذ

فــاح

فــي قســمة الر ــا ن يطلــد مــن المحكمــة فســخ القســمة واعادت ــا عادلــة"؛ وكــذل ال تصــب جــارة

الوقف التي صاب ا غـبن وهـذا مـا كـدت عليـ المـادة ( )4/991والتـي نصـت علـى نـ "ال تصـب جـارة
الوقف بأقـل مـن جـر المثـل ال بغـبن يسـير ويلـزم المسـتأجر بإتمـام جـر المثـل ودفـ مـا نقـص منـ عـن
المدة الما ية من العقد ول الخيار في فسخ و القبـول بـأجر المثـل عـن المـدة الباقيـة"؛ وكـذل ال ينفـذ
شراء الوكيل بغبن يسير في األشياء التي ل ا سـعر معـين وهـذا مـا كدتـ المـادة ( )3/111والتـي نصـت
على ن "فإذا اشترى بغبن يسير في األشياء التي ل ا سعر معـين و بغـبن فـاح
بالنس ــبة للموك ــل" .وك ــذل بيـ ـ المـ ـريض ألجنب ــي بغ ــبن ف ــاح

مطلقـاً فـل ينفـذ العقـد

يتوق ــف عل ــى ج ــازة الورث ــة بع ــد الوف ــاة

المنصوص علي في المادة ( )3/911والمادة ( )4/919بمف وم المخالفة(.)1
ومــا يمكننــي التعليــق علي ـ مــن خــلل النصــوص الســابقة بأن ـ ال يوجــد دنــى ش ـ بــأن المشــر
األردنــي قــد تــأثر كثيـ اًر بالقــانون المطبــق قبــل صــدوره وهــو مجلــة األحكــام العدليــة ,حيـ

جــاءت حكامـ

متماثلــة ومتقاربــة لحــد كبيــر ,و ن مــا يميـزه عــن مجلــة األحكــام هــو مــا نصــت عليـ المــادة ( )411والتــي
و عت معيار الغبن الفاح

هو مـا ال يـدخل تحـت تقـويم المقـومين كمبـد عـام باسـتثناء المـادة ()919

وب ذا كان كثر توفيقاً من مجلة األحكام التي اعتدت ب كرقم محدد يختلف من عقد آلخر.

( )1نصــت المــادة ( )3/911مــن القــانون المــدني األردنــي علــى ن ـ "بي ـ الم ـريض ألجنبــي بــثمن المثــل و بغــبن يســير نافــذ ال يتوقــف علــى جــازة
الورثـة" .كمــا ونصــت المـادة ( )4/919علــى نـ "بيـ المـريض مــن جنبـي بــثمن يقــل عـن قيمــة المبيـ وقـت المــوت نافــذ فـي حــق الورثــة ذا كانــت
زيادة قيمة المبي على ثمن ال تتجاوز ثل

التركة داخلً في ا المبي ذات ".
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ثانياً :النظرية الشخصية للغبن وفقاً للقانون المدني األردني:
لقد خذ المشر األردني بالنهرية الشخصية في الغبن بمف وم ا التقليد والحدي  ,حي

يه ر

ذلـ باألخــذ بــالمف وم التقليــد عنـدما نــص فــي المــادة ( )419علــى نـ " ذا غــرر حــد العاقــدين بـاآلخر
وتحقق ن العقد تم بغـبن فـاح

كـان لمـن غـرر بـ فسـخ العقـد" ,ويه ـر جليـاً مـن خـلل المـادة السـابقة

بأن المشر األردني تبنى موقف مجلة األحكـام بشـأن تـأثير الغـبن علـى العقـود وربـط الغـبن بـالتغرير(,)1
ذ يت ب بـأن الغـبن مـ التغريـر يتوقـف علـى اسـتعمال طـرق احتياليـة ,و ن يكـون الغـبن فـاح  ,بحيـ
يكون التغرير هو الداف للتعاقد وسواء صدر من حد متعاقدين و من الغير وهذا ما كـدت عليـ المـادة
( )411والتي نصت على ن " ذا صدر التغرير من غير المتعاقدين و ثبت المغرور ن المتعاقد اآلخـر
كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز ل فسخ " ,حي

هذا الحكم جاء مخالف لما خذت ب مجلة األحكـام

العدلية ذ اعتد المشر األردني بالتغرير الذ يؤدى لى الغبن الفاح

سواء كان من المتعاقدين و من

الغير واشترط ثبات علم المتعاقد اآلخر بالتغرير.
ويمكن القول بأن المشر األردني قد تبنى موقف مجلة األحكام و خذ بالنهرية الشخصـية للغـبن
بمف وم ــا التقليــد  ,وذل ـ عنــدما ربــط الغــبن بــالتغرير وجعل ـ عيــد مــن عيــود الر ــا ,ال ن المشــر
اف حكماً جديداً ,وهو االعتداد بالتغرير الصادر من الغير وكان موفقاً في ذل لكثرة وقوع

األردني

في الحياة العملية.
وممــا تجــدر اإلشــارة ليـ بــأن المشــر األردنــي قــرر حكامـاً للغــبن فــي بعــض العقــود دون تعمــيم
الحكم على

عقد آخر ,وانما اقتصر على العقد الذ ذكر الحكم ل على وج الخصوص ,حسد ما

( )1انهر :المطلد السابق موقف مجل األحكام عند حديثنا عن النهرية الشخصية للغبن في مجل األحكام العدلية.
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وردة فــي الكتــاد الثــاني مــن القــانون المــدني األردنــي والمخصــص للعقــود فــي البــاد األول المخصــص
لعقود التملي حي

نهم عقد البي كأول عقد فـي المـواد ( )941-943وتـم تنهـيم عقـد بيـ السـلم كنـو

مــن ن ـوا البيــو حي ـ

نــص فــي المــادة ( )941علــى ن ـ " -4ذا اســتغل المشــتر فــي الســلم حاجــة

الم ـزار فاشــترى من ـ محص ـوالً مســتقبلً بســعر و بشــروط مجحفــة جحاف ـاً بينــا كــان للبــائ حينمــا يحــين
الوفاء ن يطلد لى المحكمة تعـديل السـعر و الشـروط بصـورة يـزول مع ـا اإلجحـاف ,وتأخـذ المحكمـة
فــي ذل ـ بعــين االعتبــار هــروف الزمــان والمكــان ومســتوى األســعار العامــة وفروق ــا بــين تــاريخ العق ــد
والتسـليم طبقـا لمــا جـرى عليـ العـرف -3 .وللمشـتر الحــق فـي عـدم قبــول التعـديل الــذ تـراه المحكمــة
واسـترداد الـثمن الحقيقــي الـذ ســلم فعـلً للبــائ وحينئـذ يحـق للبــائ ن يبيـ محصــول ممـن يشــاء-4 .
ويق باطلً كل اتفاق و شرط يقصد ب سقاط هذا الحق سواء كان ذل شرطاً في عقـد السـلم نفسـ و
كان في صورة التزام آخر منفصل ياً ما كان نوع ".
ويت ب بأن المشر األردني قد خذ بالنهرية الشخصية للغبن بمف وم ا الحدي
حي

في عقـد السـلم

اعتد باستغلل الحاجة ذا نت عن هذا االستغلل غبن فـي بيـ السـلم ,وقـد شـرنا لـى االسـتغلل

الوارد في المادة السابقة عند بحثنا في التمييز بين الغبن واالستغلل(.)1
وهنــا يث ـار التســاؤل حــول مــدى ضــرورة اإلبقــاء علــى نظريــة الغــبن مــع التغريــر ال ـواردة فــي
القانون المدني األردني أو االستغناء عنها على أساس أن نظرية االستغالل تستغرق حالة الغبن مع
التغرير في القانون المدني األردني؟

( )1راج ص 11من بحثنا.

- 118 -

يمكنني القول بأن ال يجوز االستغناء عن قاعدة الغبن م التغرير واالكتفاء بنهريـة االسـتغلل
الواردة علـى سـبيل الحصـر فـي القـانون المـدني األردنـي ,ألن االسـتغلل الـذ
يصلب لمعالجة الغبن ,حي

ورده المشـر األردنـي ال

حصرها في عقد السلم فقط ف ـلً عـن ن الغـبن مـ التغريـر ال يقـوم علـى

اعتبــارات شخصــية فــي المتعاقــد اآلخــر كمــا هــو الحــال فــي نهريــة االســتغلل والتــي تقــوم علــى طــاب
مزدوج.
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المطلب الثالث
موقف القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة من الغبن
تمهيد وتقسيم:
وعلــى العكــس مــن موقــف مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي واللــذان اعتمــدا علــى
حاالت مادية محددة النطاق في فكـرة الغـبن فقـد اتجـ المشـر الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة لألخـذ
بنهرية االستغلل ,وطبق ا علـى جميـ العقـود دون اسـتثناء ,و ن الغـبن فـي هـذه النهريـة لـيس عيبـاً فـي
ذات يترتد علي قابلية العقد لإلبطال ,وانما يكون كذل

ذا كان مه اًر خارجياً إلرادة معيبة ,يتمثـل فـي

ــعف صــاب ا ,واســتغل المتعاقــد اآلخــر هــذا ال ــعف بقصــد الحصــول علــى فائــدة كبــر ممــا يقدم ـ
بموجد العقد ,لـذل سـنقوم بتحديـد حكـام نهريـة االسـتغلل فـي القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي
قطا غزة ,ومن ثم الحاالت التي يعتد في ا بالغبن الماد فقط وذل على النحو اآلتي-:

أوالً :نطاق نظرية االستغالل في القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة.
ت ـ المادتــان ( )431و( )439مــن القــانون المــدني الفلس ــطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة ,حك ــام
نهرية االستغلل فنصت المادة ( )431على ن
" -4ذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة ,و طيشاً بيناً ,و هوى جامحاً ,و عدم خبـرة ,وجعلـ
ذل يبرم لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عنـد ب ارمـ علـى عـدم تناسـد بـاهه بـين مـا يلتـزم بأدائـ
بمقت ــاه ومــا يج ـره علي ـ مــن نف ـ مــاد

و دبــي ,كــان للطــرف المغبــون ن يطلــد بطــال العقــد و ن
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يــنقص الت ازم ـ  .ويجــوز للمتعاقــد اآلخــر ن يتــوقى بطــال العقــد ذا عــرض مــا ت ـراه المحكمــة كافي ـاً لرف ـ
الغبن.
 -3في عقود التبر وليدة االستغلل يكون للمتبر ن يطلد بطال العقـد و نقـص قـدر المتبـر بـ
ذا ثبت ن الت ازمات ال تتناسد طلقاً مـ ثروتـ و مـ مـا قـدر المتبـر بـ فـي مثـل الهـروف التـي تـم
في ا هذا التبر .
 -4يراعى في تطبيق الفقرتين السابقتين عدم اإلخلل باألحكام الخاصة بالغبن في بعـض العقـود".
وكمــا ونصــت المــادة ( )439علــى ن ـ "يســقط الحــق فــي رف ـ دعــوى اإلبطــال بســبد االســتغلل ذا لــم
يرفع ا من شرعت لمصلحت خلل سنة من تاريخ العقد واال كانت غير مقبولة".
ممــا ســبق يت ــب بــأن المشــر الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة ال يعتبــر الغــبن عيب ـاً فــي الر ــا
يجيــز لمــن وق ـ في ـ ن يطالــد بإبطــال العقــد و نقــاص التزامات ـ  ,ال ذا كــان قــد جــاء نتيجــة اســتغلل
المتعاقــد اآلخــر فــي العقــد لحالــة

ــعف نســاني ,تمثلــت بالحاجــة الملجئــة و ال ــوى الجــامب و الطــي

البــين و عــدم الخب ـرة ,لــذل فــإن معهــم شــارحو القــانون يطلقــون تســمية عيــد التصــرف فــي هــذه الحالــة
باالستغلل(.)1

( )1حمــد شــرف الــدين :المرج ـ الســابق ,ص 491ومــا بعــدها .وموســى ســلمان بــو ملــول :مصــادر االلت ـزام ,مرج ـ ســابق ,ص .419والمحمــد
حمد محمد بو عيسى :النهرية العامة للستغلل في الفق اإلسلمي ,دراسة مقارنة ,رسـالة دكتـوراه ,جامعـة القـاهرة ,كليـة الحقـوق ,جيـزت سـنة,
3144-3141م ,ص.419
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وممــا تجــدر اإلشــارة لي ـ ن المشــر الفلســطيني فــي الفق ـرة الثالثــة مــن المــادة ( )431لــم يجــر علــى
عيد االستغلل الحكم العام الذ يسر على سائر عيود الر ا بل خص بأحكام معين  ,وذل عندما
قرر بعبارة "عدم اإلخلل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود"(.)1
ويتحقق االستغلل في العقد حسد حكام القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة بتـوافر
شرط اختلل التعادل و انعدام المقابل بين األداءات المتبادلة في العقد( ,)2كمـا يجـد تـوافر وجـود حالـة
من الحاالت التي حددت ا المادة ( )431مـن حاجـة ملجئـة و طـي
لــدى المتعاقــد المغبــون( ,)3بحي ـ

بـين و هـوى جـامب و عـدم الخبـرة

يقصــد الطــرف اآلخــر اســتغلل حالــة مــن الحــاالت التــي ت ـوافرت فــي

المغبون مما يكون برام العقد نتيجة ل ذا االستغلل حي

شرنا لى شـروط االسـتغلل عنـدما بحثنـا فـي

التمييز بين الغبن واالستغلل(.)4

ثانياً :النظرية المادية للغبن في القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة:
خذ المشر الفلسطيني المطبق في قطـا غـزة بقاعـدة عامـة فـي الغـبن بجانـد المـذهد النفسـي
الذ اعتد ب  ,مفادها اللجوء لى المذهد الماد البحت ,وذلـ عنـدما عبـر المشـر فـي موا ـي كثيـرة
عن معنى الغبن برقم من األرقام ,وذلـ عنـدما و ـ حـداً يتحقـق فـي كـل عقـد تجـاوز هـذا الحـد ,وذلـ
في العقود التي سنو ح ا على النحو اآلتي-:

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.411
( )2موسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.444
( )3ياد محمد جاد الحق :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.414
( )4راج ص 11وما بعدها من بحثنا.
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 -4بيع عقار مملوك لناقص األهلية:
ت ـ المــادة ( )119مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة حكــام التصــرف
المتعلقة ببي عقار مملو لغير كامل األهلية والتي نصت على ن
" -4ذا بي عقار مملو لشخص ال تتوافر في األهلية ,وكان في البي غبن فـاح  ,فللبـائ ن يطلـد
تكملة الثمن لى ثمن المثل.
 -3يجد لتقدير ما ذا كان الغبن فاحشاً ن يقوم العقار بحسد قيمت وقت البي .
 -4الغبن الفاح

هو ما يزيد على الخمس".

تناولت المادة السابقة حالة بي عقار مملـو لنـاقص األهليـة بغـبن فـاح  ,حيـ
الفاح

يحسـد الغـبن

بحسد قيمـة العقـار وقـت البيـ  ,ولـيس وقـت اكتشـاف مـن البـائ وحتـى يسـتطي البـائ المطالبـة

بتكملـة الــثمن لـى ربعــة خمـاس ,يجــد ن يصــل الغـبن الــذ وقـ بـ البــائ لـى كثــر مـن خمــس قيمــة
العقار ,ذا لم يذعن المشتر بذل  ,يجوز للمشتر ن يطلد بطال العقد(.)1
ويمكــن القــول بــأن المشــر الفلســطيني اعتــد فــي بي ـ عقــار مملــو لغيــر كامــل األهليــة بأحكــام
الغــبن المــاد إلبطــال العقــد ذا نــت عن ـ غــبن زاد عــن الخمــس ,حي ـ
عندما اعتد بالغبن الفاح

كــان المشــر الفلســطيني موفق ـاً

بحسد قيمة العقار وقت البي  ,وليس وقت اكتشاف .

 -3بيع مريض مرض الموت:
عالج ــت المادت ــان ( )911و( )919م ــن الق ــانون الم ــدني الفلس ــطيني المطب ــق ف ــي قط ــا غـ ـزة
مو و بي المريض مرض الموت الذ قد شاب غبن فاح

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.939
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فنصت المادة ( )911على ن " -4بيـ

المريض شـيء مـن مالـ ألحـد ورثتـ ال ينفـذ مـا لـم يكـن بـثمن المثـل ,و بغـبن يسـير ,و ذا جـازه بـاقي
الورثة بعد موت المور  -3.بي المريض ألجنبي بثمن المثل و بغبن يسير نافذ ال يتوقـف علـى جـازة
الورثة" ,كما ونصت المادة ( )919على ن "ال ينفذ بي المريض ألجنبي بأقل من قيمة مثل ولو بغـبن
يسير في حق الـدائنين ذا كانـت التركـة مسـتغرقة بالـديون ,وللمشـتر دفـ ثمـن المثـل واال جـاز للـدائنين
فسخ البي ".
يت ب من النصوص السابقة بأن بي المريض مرض الموت الذ شاب غبن فاح

من البيو

الموقوفة على جازة الورثة و الدائنين بعد الموت ,ما لم يكن البي تم بـثمن المثـل و جـازه بـاقي الورثـة
و الدائنين حسد مـا يكـون عليـ الحـال ,كمـا يت ـب بـأن المشـر الفلسـطيني لـم ي ـ رقـم محـدد للغـبن
في بي المـريض مـرض المـوت ,ال ن المـذكرات اإلي ـاحية اعتبـرت ن الغـبن الفـاح

هـو الـذ يزيـد

على الخمس من قيمة المبي (.)1
ومــا يمكنن ــي التعليـ ـق علي ـ ن الق ــانون الم ــدني الفلســطيني المطب ــق ف ــي قطــا غــزة اعت ــد بالمعي ــار
المو وعي ال بالمعيار الشخصي في تقدير بي مريض مرض الموت ذا كان قد لحق غبناً فاحشاً.
 -3عقد القسمة:
نصت المادة ( )919من القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ "يجـوز نقـض
القسمة الحاصلة بالت ار ي ذا ثبت حد المتقاسمين ن قد لحق من ا غبن يزيد على الخمـس ,علـى ن
تكــون العب ـرة فــي التقــدير بقيمــة الشــيء وقــت القســمة ,مــا لــم يكمــل للمــدعي نقــداً و عين ـاً مــا نقــص مــن
حصت ".

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.991
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يت ب من النص السابق بأن المشر الفلسطيني جاز الطعن بالقسـمة االتفاقيـة بـالغبن ذا كـان
الغبن يزيد على الخمس في حد حصص المتقاسمين ,فالغبن وفقاً ل ذه المـادة يعتبـر عيبـاً يوجـد نقـض
القسمة ,سواء اقترن باالستغلل و

عيد من عيود اإلرادة األخرى و لم يقترن(.)1

 -4بيع المريض:
نصت المادة ( )919من القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ " -4بيـ
المريض ألجنبي بثمن يقل عن قيمة المبي وقت الموت نافذ في حق الورثة ذا كانت زيـادة قيمـة المبيـ
ال تتجاوز ثل

التركة داخلً في ا المبي ذات  -3 .مـا ذا تجـاوز هـذه الزيـادة ثلـ

التركـة فـل ينفـذ البيـ

مــا لــم يقـره الورثــة و يكمــل المشــتر ثلثــي قيمــة المبيـ واال كــان للورثــة فســخ البيـ "؛ كمــا ونصـت المــادة
( )919من ذات القانون على ن "ال ينفذ بي المريض ألجنبي بأقل من قيمة مثل ولو بغـبن يسـير فـي
حق الدائنين ذا كانت التركة مستغرقة بالديون ,وللمشتر دف ثمن المثل واال جاز للدائنين فسخ البي ".
يت ب من النصوص السابقة بأن بي المريض حتى يكون صحيحاً يجد ن يثبت المشتر ن
دف ثمناً للمبي وكان هذا الثمن يقل عن قيمة المبي وقت الموت بما ال يتجاوز ثل
في حـق الورثـة دون حاجـة لـى جازتـ سـواء كـان البيـ لـوار

التركة ويكـن نافـذاً

م لغيـر و ار  ,كمـا ويت ـب بأنـ عنـدما

تكون العناصر السلبية في التركة كثر من العناصر اإليجابيـة تكـون التركـة مسـتغرقة بالـديون ,وبالتـالي
ال ينفذ بي المريض مرض الموت في مواج ة دائني التركة ذا كان البي قد تم بأقل مـن قيمـة المثـل و
كان بغبن يسير ,ألن ذل يـنقص مـن ال ـمان العـام الـذ ل ـم علـى مـدين م ولكـي يتـوقى المشـتر هـذا
الو

ليس علي ال دف ثمن مثل المبي واال كان للدائنين فسخ البي (.)2

( )1موسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.444
( )2المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.991
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 -5إجارة الوقف:
نصــت المــادة ( )4/941مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة علــى ن ـ "ال
تجــوز جــارة الوقــف بأقــل مــن جــر المثــل ال بغــبن يســير ويلــزم المســتأجر بإتمــام جــر المثــل ,ودف ـ مــا
نقص من عن المدة الما ية من العقد ول الخيار في فسخ و القبول بأجر المثل عن المدة الباقية".
يت ــب مــن الــنص الســابق ب ــأن جــارة الوقــف ال يجــوز ن تكــون بأق ــل مــن جــر المثــل وعل ــى
المستأجر ن يكمل ما نقـص عـن جـر المثـل بـأثر رجعـي ليشـمل المـدة الما ـية مـن وقـت سـريان العقـد
وللمستأجر بعد ذل الخيار ما فسخ عقـد اإليجـار و القـول بـدف جـر المثـل عـن المـدة الباقيـة مـن عقـد
اإليجار(.)1
 -6الوكيل الخاص بالشراء:
نصــت المــادة ( )141مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة علــى نـ "للوكيــل
بالشراء شيء دون بيان ثمن ن يشتري بثمن المثل و بغبن يسير".
ويت ــب ممــا ســبق بأنـ يلتــزم الوكيــل ذا كــان مــوكل بالشـراء ن يشــتر الشــيء بــثمن المثــل و
بغبن يسير في الحالة التي ال يبين ل الموكل الثمن الذ سيشتر ب  ,ما ذا اشترى بغـبن فـاح

وهـو

ما ال يقل عن الخمس حينئذ يتحمل الوكيل ما قام ب دون الموكل ال ذا جاز ذل (.)2
يه ر جلياً من خلل استعراض موقـف القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة بأنـ
قــد ورد االســتثناءات الســابقة العتبــارات هام ـ ومختلفــة ,ممــا اســتوجد علي ـ األخــذ بــالغبن المجــرد فــي
بعض العقود باعتباره عيد من عيود العقد دون النهر لى وجود الر ا من عدم .
( )1محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص 444وما بعدها.
( )2المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.199
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المطلب الرابع
مدى كفاية أحكام التشريعات محل البحث في إقامة التوازن بين األداءات المتقابلة

تبــين ن ك ـلً مــن مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991قــد
نهما الغبن المقترن بالتغرير لكي يمنحا المغبون الحق في المطالبة بفسخ التصرف القانوني ,ورينا بـأن
كـلً من مــا رتبـا للمغبـون فســخ التصــرف القــانوني فــي عقــود معينــة وفــي مــدة معينـ وبشــروط معينـ  ,ذا
لحق ب غبن دون اقتران بتغرير.
كما رينا ن مجلة األحكام العدليـة لـم تعتـد بـالغبن النـات نتيجـة االسـتغلل ,بينمـا و ـحنا بـأن
المشــر األردنــي لــم يعتــد بــالغبن النــات عــن االســتغلل ,ال فــي حالـة واحـدة عقــد بيـ الســلم المنصــوص
علي ا في المادة ( ,)1()941والتي عطت المزار في بي السلم ,والذ نت عنـ اسـتغلل للحاجـة فقـط,
ن يطالــد بفســخ العقــد وفــي هــذه الحالــة يبق ـى اخــتلل الت ـوازن قائم ـاً بالعقــد ألن ـ ومــن الممكــن ن يبق ـى
االستغلل قائماً ,ذا ما نت عن حالة خرى استغل في ا المغبون كاستغلل حالة عدم الخبرة مثلً ,وهو
ما يعتبر نقصاً تشريعياً.

1
( ) نصـت المــادة ( )941مــن القـانون المــدني األردنــي علــى نـ " -4ذا اســتغل المشــتر فـي الســلم حاجــة المـزار فاشـترى منـ محصـوالً مســتقبلً

بس ــعر و بش ــروط مجحف ــة جحافـ ـاً بينـ ـاً ك ــان للب ــائ حينم ــا يح ــين الوف ــاء ن يطل ــد ل ــى المحكم ــة تع ــديل الس ــعر و الش ــروط بص ــورة ي ــزول مع ــا
اإلجحـاف ,وتأخــذ المحكمــة فــي ذلـ بعــين االعتبــار هــروف الزمـان والمكــان ومســتوى األســعار العامـة وفروق ــا بــين تــاريخ العقـد والتســليم طبقـاً لمــا
جـرى عليـ العـرف -3 .وللمشـتر الحـق فـي عـدم قبـول التعـديل الـذ تـراه المحكمـة واسـترداد الـثمن الحقيقـي الـذ سـلم فعـلً للبـائ وحينئـذ يحـق
للبائ ن يبي محصول ممن يشاء -4 .ويق باطلً كل اتفاق و شرط يقصد ب سقاط هـذا الحـق سـواء كـان ذلـ شـرطاً فـي عقـد السـلم نفسـ و
كان في صورة التزام آخر منفصل يا ما كان نوع ".
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ونــرى ب ـأن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة قــد اعتــد بــالغبن بشــرط ن يكــون
فاحشاً ,ذا كان قد نت عن استغلل الجاند النفسي ,الذ دف المغبون إلبـرام التصـرف القـانوني ,ممـا
يترتــد للمغبــون الحــق فــي المطالبــة بإنقــاص الت ازم ـ و ن يطالــد بإبطــال العقــد اســتناداً لــنص المــادة
( )4/431والتــي نصــت علــى ن ـ " ذا اســتغل شــخص فــي آخــر حاجــة ملجئــة ,و طيش ـاً بين ـاً ,و هــوى
جامحـاً ,و عــدم خبـرة ,وجعلـ ذلـ يبــرم لصــالح و لصــالب غيـره عقــداً ينطــوي عنــد إبرامــه علــى عــدم
تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائ بمقت اه وما يجره علي من نف ماد

و دبـي ,كـان للطـرف المغبـون

ن يطلد بطال العقد و ن ينقص التزام  .ويجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقى بطال العقد ذا عرض مـا
تراه المحكمة كافياً لرف الغبن".
ال يوجد دنى ش فـي ن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,كـان كثـر توفيقـاً
من كلً من مجلة األحكام العدلية ,والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  ,4991وذلـ عنـدما خـذ
بنهرية االسـتغلل كعيـد مـن عيـود الر ـا ,بجانـد نهريـة التغريـر كـون التغريـر واالسـتغلل مف ـومين
متغايرين ,ذ ن التغرير ال يتحقق سوى بالطرق االحتيالية والتي تكـون غالبـاً طـرق ماديـة يقـوم ب ـا حـد
المتعاقدين

د اآلخـر ,ممـا تـؤد علـى ت ـليل  ,وتدفعـ إلبـرام العقـد بخـلف نهريـة االسـتغلل ,والتـي

تكفي لقيام ا ن يقوم حد طراف التصرف القانوني باستغلل حالة ال عف التـي قـد تكـون فـي الطـرف
اآلخ ــر ,وتدفعـ ـ ل ــى بـ ـرام التص ــرف دون ن يق ــوم ب ــأ فع ــل احتي ــالي يج ــابي و س ــلبي ,كم ــا ه ــو ف ــي
التغرير.
وبناء على ذلـ فـإن حالـة االسـتغلل هـذه ال يمكـن معالجت ـا تحـت قواعـد المسـئولية التقصـيرية
ً
وفقاً ألحكام مجلة األحكام العدلية ,والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  ,4991على ساس ن مـا
قــام بـ المتعاقــد المســتغل عمـلً غيــر مشــرو  ,ممــا يترتــد علــى كــل مــن مجلــة األحكــام والقــانون المــدني
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األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991عــدم معالجت ــا لحــاالت االســتغلل والتــي قــد يق ـ في ــا حــد ط ـراف
الرابطة العقدية سواء من قبل الطرف اآلخر و من قبل تدخل الغير ,ممـا يسـتوجد علـى كـل مـن مجلـ
األحكــام العدليــة ,والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991دخــال نهريــة االســتغلل بجانــد
نهرية التغرير إلقامة التوازن بين األداءات المتقابلة.
ونقتــرل اســتحدا

نهريــة االســتغلل كعيــد ارب ـ مــن عيــود اإلرادة فــي ك ـلً مــن مجلــة األحكــام

العدلية ,والقانون المدني األردني رقـم ( )14لسـنة  ,4991كمـا فعـل القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق
في قطا غزة على غرار التشريعات الحديثـة ,كـون نهـام االسـتغلل يعتبـر مـن ف ـل الوسـائل الحديثـة
لتنقية التصرفات القانونية من آثار الغبن واالستغلل.
ونقترل ن يكون النص كما في المادة (4/431و )3من القانون المدني الفلسطيني المطبـق فـي
قطــا غ ـزة علــى النحــو اآلتــي " -4ذا اســتغل شــخص فــي آخــر حاجــة ملجئــة ,و طيش ـاً بين ـاً ,و هــوى
جامح ـاً ,و عــدم خب ـرة ,وجعل ـ ذل ـ يبــرم لصــالح و لصــالب غي ـره عقــداً ينطــو عنــد ب ارم ـ علــى عــدم
تناسد باهه بين ما يلتزم بأدائ بمقت اه وما يجره علي من نف مـاد

و دبـي ,كـان للطـرف المغبـون

ن يطلد بطال العقد و ن ينقص التزام  .ويجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقى بطال العقد ذا عرض مـا
تـراه المحكمــة كافيـاً لرف ـ الغــبن -3 .فــي عقــود التبــر وليــدة االســتغلل يكــون للمتبــر ن يطلــد بطــال
العقد و نقص قدر المتبر ب ذا ثبت ن التزامات ال تتناسد طلقاً مـ ثروتـ و مـ مـا قـدر المتبـر
ب في مثل الهروف التي تم في ا هذا التبر ".
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المبحث الثاني
آثـــار وجزاء الغـبـن
تمهيد وتقسيم:
تعرفنــا علــى الغــبن وشــروط وموقــف التشـريعات المختلفــة منـ  ,وبينــا مــدى األخــذ بـ وتنهيمـ ,
ورينا ن التشريعات اختلفـت وتباينـت فـي مواقف ـا مـن الغـبن بحسـد اعتناق ـا للنهريـة الماديـة للغـبن ,و
النهريــة الشخصــية ,ويلــزم ن نو ــب فــي هــذا المبح ـ
وذل في مطلبين على النحو اآلتي:
المطلد األول :جزاء الغبن.
المطلد الثاني :دعوى الغبن.
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موقــف التش ـريعات مــن آثــار الغــبن فــي العقــود,

المطلب األول
جــزاء الـغـــبـــن
تمهيد وتقسيم:
نهمــت التش ـريعات محــل البح ـ

الج ـزاء الــذ يترتــد علــى الغــبن فــي المــادة ( )491مــن مجلــة

األحك ــام العدلي ــة( ,)1والمادت ــان ( )419و( )411م ــن الق ــانون الم ــدني األردن ــي( ,)2والم ــادة ( )439م ــن
القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة(.)3
ويت ب من هذه النصوص ن الغبن الذ نت عن استغلل يعتبر عيد من عيـود اإلرادة فـي
القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة ,ويعتبــر كــذل فــي كــل مــن مجلــة األحكــام العدليــة
والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  4991ذا اقترن بالتغرير ,ال ن األثر المترتد ليس واحد في
كل من ما ,حي

جاز كل من مجلة األحكام العدلية ,والقانون المدني األردني رقم ( )14لسـنة ,4991

للمغبــون المطالبــة بفســخ التصــرف القــانوني ,ذا تــوفرت عناص ـره وشــروط كافــة ,مــا القــانون الم ــدني
الفلسطيني المطبق في قطا غزة فقد جاز للمغبون المطالبة بإبطال .

( )1نصت المادة ( )491من مجل األحكام العدلية على ن " ذا مات من غر بغبن فاح

ال تنتقل دعوى التغرير لوارث ".

( )2نصت المادة ( )419من القـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  4991علـى نـ " ذا غـرر حـد العاقـدين بـاآلخر وتحقـق ن العقـد تـم بغـبن
فــاح

كــان لمــن غــرر ب ـ فســخ العقــد" .كمــا ونصــت المــادة ( )411مــن نفــس القــانون علــى ن ـ " ذا صــدر التغريــر مــن غيــر المتعاقــدين و ثبــت

المغرور ن المتعاقد اآلخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز ل فسخ ".
3
( ) نصت المادة ( )4/431من القانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ " ذا اسـتغل شـخص فـي آخـر حاجـة ملجئـة ,و طيشـاً

بيناً ,و هوى جامحاً ,و عدم خبرة ,وجعل ذل يبرم لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عند برام على عدم تناسـد بـاهه بـين مـا يلتـزم بأدائـ
بمقت ــاه ومــا يجـره عليـ مــن نفـ مــاد

و دبــي ,كــان للطــرف المغبــون ن يطلــد بطــال العقــد و ن يــنقص الت ازمـ  .ويجــوز للمتعاقــد اآلخــر ن

يتوقى بطال العقد ذا عرض ما تراه المحكمة كافياً لرف الغبن".
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بناء على ما سبق فإن التصرف القانوني ,وفقـاً ألحكـام مجلـة األحكـام العدليـة ,والقـانون المـدني
ً
األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991يكــون غيــر مل ـزم للغــبن الفــاح

ذا اقتــرن بــالتغرير ,ومــن ثــم يجــوز

للمغبون المطالبة بفسخ  ,بينما يكون التصرف القانوني وفقاً ألحكام القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق
في قطا غزة ,قابلً لإلبطال مما يتوجد علينا بيان ذل االختلف بين ما ,وذل في النقاط اآلتية-:
والً :فسخ التصرف القانوني للغبن وفقاً لمجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني.
ثانياً :بطال التصرف القانوني للغبن وفقاً للقانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.

أوالً :فسخ التصرف القانوني للغبن وفقاً لمجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني:
 -4حق الفسخ:
فــي البدايــة نــود اإلشــارة لــى تعريــف الفســخ ,والفســخ لغــة يعنــي الــنقص ,يقــال انفســخ البي ـ ذا
انتقص( ,)1والفسـخ قانونـاً يعنـي حـل العقـد بسـبد عـدم تنفيـذه كليـاً و جزئيـاً ولـذا ال يكـون ال فـي العقـود
التبادلية(.)2
نهـ اًر لكــون مجلــة األحكــام والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991قــد منحتـا المغبــون
نتيجة التغرير ,الحق في المطالبة بفسخ التصرف القانوني ,وليس المطالبة بإبطال  ,ذل

ن األصل في

التصرفات القانونية الصحيحة ن تكون الزمة ,فل يجوز ألحد طراف ا دون اآلخر ن يفسـخ ا ,ال و ن
مرعاة لتحقيق العدالة بين طراف العقد ,جعل ما هو الزم ليس بـلزم حيانـاً ,كمـا هـو الحـال
المشرعين ا

( )1المعجم الوسيط :المرج السابق ,ص.111
( )2نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.391
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بالنسبة للغبن الفاح

المصحود بالتغرير( ,)1فإذا وق المغبون بالغبن الفاح

نتيجة لجـوء الغـابن لـى

اســتعمال الحيــل للتــأثير علــى رادة المغبــون بـ  ,فــإن التصــرف يكــون غيــر ملـزم ,والتصــرف غيــر الــلزم
يعطي الحق أل مـن المتعاقـدين ن يتحلـل منـ ويفسـخ دون توقـف علـى ر ـا الطـرف اآلخـر( ,)2ف ـو
تصرف صحيب اجتمعت كافة عناصره ,ال ن يجوز فسخ ألسباد معينة ,كالغبن الفاح

المصحود

بالتغرير ,ف و صحيب ونافذ لكن غير الزم(.)3
ـاء علــى مــا ســبق فقــد جــازت كــل مــن مجلـة األحكــام العدليــة ,والقــانون المــدني األردنــي رقــم
وبنـ ً
( )14لســنة ,4991للمغبــون حــق فســخ التصــرف القــانوني نهـ اًر ألن ـ غيــر الزم ف ـإذا لــم ي ـر ِ
تض الطــرف
اآلخر ذل  ,جاز للمغبون اللجوء للق اء للمطالبة بفسخ  ,ويكون للقا ي السلطة التقديرية في ذل (.)4
والج ـ ــدير بال ـ ــذكر ن ك ـ ــل م ـ ــن مجل ـ ــة األحك ـ ــام العدلي ـ ــة والق ـ ــانون الم ـ ــدني األردن ـ ــي رق ـ ــم ()14
لسنة ,4991لم يراعوا مكانية عدم جواز تمس المغبون بفسخ العقد ,وذل فيما لو عرض الغابن زيادة
العقــد لكــي يتــوقى الحكــم بفســخ  ,وهــذا محــل نهــر ألنـ يتعــارض مـ مــا يقت ــي بـ حســن النيــة ,وذلـ
خلفاً لما ذهد لي القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة كما سنرى الحقاً(.)5

( )1عبد الحميد الشواربي :فسخ العقد في

وء الق اء والفق  ,الطبعة الثالثة ,منشأه المعارف ,اإلسكندرية4999 ,م ,ص.9

( )2نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.494
( )3مين دواس :المرج السابق ,ص.91
( )4نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص 391وما بعدها .وموسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.331
( )5نهر ص444وما بعدها من بحثنا.
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 -2أثر الفسخ:
يترتــد علــى فســخ التصــرف القــانوني زوال ـ بــأثر رجعــي ,وذل ـ مــن وقــت ب ارم ـ وانعــدام كافــة
اآلث ــار الت ــي ترتب ــت عليـ ـ ( ,)1ويع ــاد طرفـ ـي التصـ ـرف الق ــانوني ل ــى الحال ــة الت ــي كانـ ـا علي ـ ـا قب ــل بـ ـرام
التصــرف القــانوني بخــلف العقــود المســتمرة ( ,)2فــإذا تعــذر ذل ـ يحكــم بــالتعويض اســتناداً لــنص المــادة
( )311من القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة .)3(4991
كما ويترتد على حكم الفسخ لزام كل طرف بأن يرد كـل مـا تسـلم  ,باعتبـار ن مـا تسـلم كـل
طــرف مــن اآلخــر قــد تســلم بــدون وج ـ حــق( ,)4ويكــون لكــل طــرف الحــق فــي حــبس مــا خــذه مــا دام
ـماناً ل ـذا الـرد( ,)5وهـذا مـا كدتـ المـادة ()494

الطرف اآلخر لم يرد لي ما تسلم من و يقـدم منـ

من مجلة األحكام العدلية( ,)6كما يسر ثر الفسخ في مواج ة الغير ما لم يكن حسن النية(.)7

( )1مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص.344
( )2نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص 313وما بعدها.
( )3نصـت المــادة ( )311مــن القــانون المــدني األردنــي علـى نـ " ذا انفســخ العقــد و فســخ عيــد المتعاقــدان لـى الحالــة التــي كانــا علي ــا قبــل العقــد
فإذا استحال ذل يحكم بالتعويض".
( )4حســن علــي الــذنون ومحمــد ســعيد الرحــو :المرج ـ الســابق ,ص 331ومــا بعــدها .و مجــد محمــد منصــور :المرج ـ الســابق ,ص .344و نــور
سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.314
( )5عبد المنعم حسني :المرج السابق ,ص .11وبنفس المعنى :المحمد

حمد محمد بو عيسى :المرج السابق ,ص.411

( )6نصت المادة ( )494من مجلة األحكـام العدليـة علـى نـ " ذا فسـخ البيـ فـإن كـان البـائ قـبض الـثمن كـان للمشـتر ن يحـبس المبيـ لـى ن
يأخذ الثمن ويسترده من البائ ".
( )7مجد محمد منصور :المرج السابق ,ص .341و نـور سـلطان :مصـادر االلتـزام ,مرجـ سـابق ,ص .314وحسـن علـي الـذنون ومحمـد سـعيد
الرحو :المرج السابق ,ص.33
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 -3حاالت سقوط الحق في الفسخ:
نهمــت الم ـواد ( )491و( )499و( )411مــن مجلــة األحكــام العدليــة حــاالت ســقوط الحــق فــي
الفسخ فنصت المـادة ( )491علـى نـ " ذا مـات مـن غـر بغـبن فـاح

ال تنتقـل دعـوى التغريـر لورثتـ "؛

ونصت المادة ( )499على ن "المشتر الذ حصل ل تغرير ذا اطل على الغبن الفاح

ثم تصرف

فــي المبي ـ تصــرف المــل ســقط حــق فســخ "؛ ونصــت المــادة ( )411علــى ن ـ " ذا هل ـ

و اســت ل

المبيـ الــذ بيـ بغــبن فــاح

وغــرر و حــد

في ـ عيــد و بنـى مشــتري العرص ـة علي ــا بنــاء ال يكــون

للمغبــون ن يفســخ البي ـ "؛ ويقابل ــا نــص المــادة ( )491مــن القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة
 ,4991والتي نصت على ن "يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاح

ويلزم العقد بموت من ل

الحــق فــي الفســخ وبالتصــرف فــي المعقــود علي ـ كل ـ و بع ـ تص ـرفاً يت ــمن اإلجــازة وب لك ـ عنــده
واست لك وتعيب وزيادت ".
ويت ب مما سبق بأن كـلً مـن مجلـة األحكـام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة
 ,4991نهما حاالت سقوط الحق في الفسخ ,مما يترتد علي ن يصبب التصـرف القـانوني مرتبـاً ثـاره
وهي على النحو اآلتي-:

أ -موت المغرر به:
جعلت كل من مجلة األحكـام ,والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة ,4991مـوت المغبـون
غبناً فاحشاً سبباً لسقوط الحق في الفسخ ,ما لم يكـن الغـبن يزيـد عـن الثلـ
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فـل ينفـذ فـي حـق الورثـة ال

بإجــازت م(,)1

ن خيــار الفســخ للتغريــر مـ الغــبن الفــاح

ال ينتقــل لــى الورثــة ال ذا زاد عــن الثلـ ,

فــإذا رفـ المغبــون دعــوى للمطالبــة بفســخ التصــرف القــانوني لكنـ مــات قبــل الحكــم بـ فالهــاهر ن حــق
الفســخ ال ينتقــل لــى الورثــة لموتـ قبــل ن يتقــرر حق ـ ( ,)2واذا مــات الغــابن قبــل ن يقــيم المغبــون دع ـواه
فللمغبون حق ن يقيم ا على ورثت (.)3
ما يمكنني التعليق عليـ بـأن كـلً مـن مجلـة األحكـام ,والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة
 ,4991وان صابا في عدم توري

دعوى مطالبة الحق فـي فسـخ التصـرف بسـبد الغـبن الفـاح

الـذ

اقتــرن بــالتغرير لكــون ن التصــرف الــذ شــاب التغريــر تصــرف صــحيب ونافــذ لكنـ غيــر ملـزم ,ال و ننــا
ننتقد ذل التوج في عدم توري

هذه الـدعوى ألن ـا بـل شـ سـتؤد باإل ـرار بحقـوق الورثـة والشـركاء

دون مبــرر ,وذل ـ عنــدما يتعــذر رجــا المعقــود علي ـ الــذ الزم ـ غبن ـاً فاحش ـاً بأكمل ـ والــذ ال يقبــل
التجزئــة فــي حــال مــوت حــد الشــركاء وبالتــالي ال يســتطيعون طلــد فســخ العقــد وذلـ اســتناداً للنصــوص
السابقة.

( )1موسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني ,مرج سابق ,ص 399وما بعدها.
( )2كفال عبد القادر الصور  :التغرير و ثره في العقود ,الطبعة األولى ,دار الفكر ناشرون وموزعون ,األردن4131 ,هـ3119 -م ,ص.311
( )3علي حيدر :المرج السابق ,ص .441وسليم رستم باز :المرج السابق ,ص 499وما بعدها.
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ب -إجازة العقد:
يت ب من المادتين ( )499و( )411من مجلة األحكام العدلية( ,)1والمادة ( )491مـن القـانون
المدني األردني رقم ( )14لسـنة ,)2( 4991بأنـ يسـقط الحـق بالفسـخ ذا لحقـ جـازة

ـمنية كالتصـرف

فــي محــل التصــرف القــانوني و البنــاء علي ـ و اإلجــازة الص ـريحة( ,)3بكــل تعبيــر عــن اإلرادة يقصــد ب ـ
تصــحيب العيــد الــذ لحــق بالتصــرف القــانوني ,فــإذا جيــز التصــرف القــانوني صــبب ملزم ـاً منــذ تــاريخ
اإلجــازة ممــا يترتــد علي ــا ثرهــا القــانوني دون حاجــة لقبول ــا مــن الطــرف اآلخــر ودون اإلخــلل بحقــوق
الغير حسن النية(.)4

( )1نصت المادة ( )499من مجلة األحكام العدلية على ن "المشتر الذ حصل لـ تغريـر ذا اطلـ علـى الغـبن الفـاح
تصـرف المـل سـقط حـق فســخ " .كمـا ونصـت المـادة ( )411مـن المجلــة علـى نـ " ذا هلـ
حد

ثـم تصـرف فـي المبيـ

و اسـت ل المبيـ الـذ بيـ بغـبن فـاح

وغــرر و

في عيد و بنى مشتري العرصة علي ا بناء ال يكون للمغبون ن يفسخ البي ".

( )2نصت المـادة ( )491مـن القـانون المـدني األردنـي علـى نـ "يسـقط الحـق فـي الفسـخ بـالتغرير والغـبن الفـاح
في الفسخ وبالتصرف في المعقود علي كل و بع

ويلـزم العقـد بمـوت مـن لـ الحـق

تصرفاً يت من اإلجازة وب لك عنده واست لك وتعيب وزيادت ".

( )3عمر السيد مؤمن :التغرير والغبن كعيبين في الر اء في قانون المعاملت المدنية اإلمـاراتي ,د ارسـة مقارنـ  ,بالقـانون المـدني المصـر والفقـ
اإلسلمي ,دار الن

ة العربية ,القاهرة4999 ,م ,ص.491

( )4المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني ,المرج السابق ,ص.499
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ت -عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد:
ذكرت المادة ( )411من مجلة األحكام العدليـة( ,)1والمـادة ( )491مـن القـانون المـدني األردنـي
رق ــم ( )14لس ــنة  ,)2(4991ح ــاالت ين ــت عن ــا اس ــتحالة ع ــادة الح ــال ل ــى م ــا كان ــت عليـ ـ قب ــل بـ ـرام
التصرف القانوني ,وهـي هـل محـل التصـرف القـانوني يـاً كـان سـبد ال ـل

و اسـت ل مـن قبلـ و

قبل الغير و تعيب و قام بتغيير جوهر في محل  ,فإن التصرف القانوني يصـبب الزمـاً( ,)3ممـا يترتـد
علي عدم مكانية فسخ لعدم مكانية عادة الحالة لى ما كانت علي قبل برام التصرف القانوني(.)4
والجدير بالذكر ن المشر األردنـي خـذ بجانـد الفسـخ باإلبطـال وذلـ فـي حالـة وحيـدة ,عنـدما
نص في المادة ( )419من القانون المـدني األردنـي ( )14لسـنة 4991علـى نـ " ذا صـاد الغـبن ولـو
كان يسي اًر مال المحجور علي للدين و المريض مرض الموت ,وكان دين ما مستغرقاً لمال ما كان العقد
موقوفاً علـى رفـ الغـبن و جازتـ مـن الـدائنين واال بطـل" ,وبالتـالي فـإن المشـر األردنـي ال يرتـد علـى
هذا العقد في حالة عدم جازت

ثر ,وللمحكمة ن تق ي بالبطلن من تلقـاء نفسـ ا ,وهـذا مـا كـدت

( )1نصت المادة ( )411من مجلة األحكام العدلية على ن " ذا هل

و است ل المبيـ الـذ بيـ بغـبن فـاح

وغـرر و حـد

فيـ عيـد و بنـى

مشتري العرصة علي ا بناء ال يكون للمغبون ن يفسخ البي ".
( )2نصــت المــادة ( )491مــن القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991علــى نـ "يســقط الحــق فــي الفســخ بــالتغرير والغــبن الفــاح
العقد بموت من ل الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود علي كل و بع
( )3سليم رستم باز :المرج السابق ,ص.499
( )4عمر السيد مؤمن :المرج السابق ,ص.491
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ويلــزم

تصرفاً يت من اإلجازة وب لك عنده واست لك وتعيب وزيادت ".

علي المادة ( )411من القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة ,)1(4991ذ ن المشر ي دف من ذل
لى تعزيز حماية األطراف التي ذكرها.
مــا ذا صــاد الغــبن اليســير مــال المحجــور علي ـ للــدين و الم ـريض مــرض المــوت ,ولــم يكــن
الدين مستغرقاً للتركة فيكون العقد صحيحاً وال يجوز بطال .

( )1نصـت المـادة ( )411مـن القـانون المـدني األردنـي علـى نـ " -4العقـد الباطـل مـا لـيس مشـروعاً بأصـل ووصـف بـأن اختـل ركنـ و محلـ و
الغــرض منـ و الشــكل الــذ فر ـ القــانون النعقــاده وال يترتــد عليـ

ثــر وال تــرد عليـ اإلجــازة -3 .ولكــل ذ مصــلحة ن يتمسـ بــالبطلن

وللمحكمة ن تق ي ب من تلقاء نفس ا -4 .وال تسم دعوى البطلن بعد م ي خمس عشرة سنة من وقت العقد".
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ثانياً :إبطال العقد للغبن وفقاً ألحكام القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة:

 -1القابلية لإلبطال:
فــي البدايــة نــود اإلشــارة لــى ن العقــد القابــل لإلبطــال هــو عقــد صــحيب ونافــذ لكن ـ صــادر مــن
ناقص هلية و من شخص قد شاد رادت عيد من عيود الر ا(.)1
عال القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,جزاء العقـد الناشـ عـن االسـتغلل فـي
المادة ( ,)2()431حي

جاز للمغبـون نتيجـة االسـتغلل المطالبـة بإبطـال التصـرف القـانوني للسـتغلل

الــذ نــت عن ـ غــبن ,ممــا يترتــد علي ـ قابليــة العقــد لإلبطــال فقــط دون بطال ـ كــون ن قابليــة اإلبطــال
المقــررة لمصــلحة مــن وق ـ فــي الغــبن نتيجــة االســتغلل ترتــد نتيجــة مفادهــا بــأن هــذا الحــق -المطالــد
باإلبطال -ال يجوز التمس ب ال ممن وق ب بنفس  ,و وكيل  ,وال يجوز للمحكمـة ن تق ـي بـ مـن
تلق ــاء نفسـ ـ ا( ,)3م ــا ذا تع ــدد طـ ـراف العق ــد وش ــاد االس ــتغلل ال ــذ ن ــت عنـ ـ غ ــبن رادة ح ــدهم دون
اآلخ ــرين ,فيك ــون لـ ـ وح ــده المطالب ــة بإبط ــال التص ــرف الق ــانوني ونهـ ـ اًر وكأص ــل ع ــام ال يج ــوز للغي ــر

( )1نور سلطان :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.419
2
( ) نصت المادة ( )431من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة على ن " -4ذا استغل شـخص فـي آخـر حاجـة ملجئـة ,و طيشـاً

بيناً ,و هوى جامحاً ,و عدم خبرة ,وجعل ذل يبرم لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عند برام على عدم تناسـد بـاهه بـين مـا يلتـزم بأدائـ
بمقت ــاه ومــا يجـره عليـ مــن نفـ مــاد

و دبــي ,كــان للطــرف المغبــون ن يطلــد بطــال العقــد و ن يــنقص الت ازمـ  .ويجــوز للمتعاقــد اآلخــر ن

يتـوقى بطــال العقــد ذا عــرض مــا تـراه المحكمـة كافيـاً لرفـ الغــبن -3 .فــي عقــود التبــر وليـدة االســتغلل يكــون للمتبــر ن يطلــد بطــال العقــد و
نقص قدر المتبر ب ذا ثبت ن التزامات ال تتناسد طلقاً م ثروت و م مـا قـدر المتبـر بـ فـي مثـل الهـروف التـي تـم في ـا هـذا التبـر -4 .
يراعى في تطبيق الفقرتين السابقتين عدم اإلخلل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود".
( )3عبد الفتال عبد الباقي :المرج السابق ,ص .111وموسى سلمان بو ملول :مصادر االلتزام ,مرج سابق ,ص.419
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استثناء وبنص القانون المطالبة بإبطال العقد كمـا هـو
المطالبة بإبطال التصرف القانوني ال و ن يجوز
ً
الحــال للــدائنين والخلــف الخــاص المطالبــة بعــدم نفــاذ التصــرف القــانوني وذل ـ عــن طريــق الــدعوى غيــر
المباشرة(.)1
وقـ ــد عـ ــال المشـ ــر الفلسـ ــطيني فـ ــي الم ـ ـواد ( )119و( )919و( )911و( )919مكانيـ ــة رف ـ ـ
الغبن( ,)2حي

يجوز للغابن ن يتوقى الحكـم بإبطـال العقـد ذا عـرض علـى مـن وقـ فـي الغـبن ن ينفـذ

الت ازم ـ بالشــكل المناســد ممــا يــؤدى لــى عــادة التعــادل بــين األداءات ,وبالتــالي فــل يجــوز لألخيــر ن
يتمس بالغبن على وج يتعارض م ما يق ي ب حسن النية.
كما يه ر جلياً من خلل استعراض موقف القانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة,
بشأن بي عقار ناقص األهليـة الـذ صـاحب غـبن زاد عـن الخمـس ,و بشـأن بيـ المـريض للغيـر بغـبن
يعادل ثل

التركة ,فإن يجوز تكملة الثمن و المطالبة بالفسخ ,وهذا بخلف المجلة والتي جازت نقض

( )1عبد الرزاق السن ور  :الوسيط ج ,1/مرج سابق ,ص.139
( )2نصــت المــادة ( )119مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة علــى نـ " ذا بيـ عقــار مملــو لشــخص ال تتـوافر فيـ األهليــة,
وكان في البي غبن فاح  ,فللبائ ن يطلد تكملة الثمن لى ثمن المثل -3 .يجد لتقدير ما ذا كان الغبن فاحشاً ن يقـوم العقـار بحسـد قيمتـ
وقـت البيـ  -4 .الغــبن الفــاح

هــو مـا يزيــد علــى الخمــس" .كمــا ونصـت المــادة ( )919مــن نفــس القــانون علـى نـ "ال ينفــذ بيـ المـريض ألجنبــي

بأقل من قيمة مثل ولو بغبن يسير في حـق الـدائنين ذا كانـت التركـة مسـتغرقة بالـديون ,وللمشـتر دفـ ثمـن المثـل واال جـاز للـدائنين فسـخ البيـ ".
كما ونصـت المـادة ( )919مـن ذات القـانون علـى نـ "يجـوز نقـض القسـمة الحاصـلة بالت ار ـي ذا ثبـت حـد المتقاسـمين نـ قـد لحقـ من ـا غـبن
يزيـد علــى الخمــس ,علــى ن تكـون العبـرة فــي التقــدير بقيمــة الشـيء وقــت القســمة ,مــا لـم يكمــل للمــدعي نقــداً و عينـاً مـا نقــص مــن حصــت " .كمــا
ونصت المادة ( )919من ذات القانون على ن " -4بي المريض ألجنبي بثمن يقـل عـن قيمـة المبيـ وقـت المـوت نافـذ فـي حـق الورثـة ذا كانـت
زيـادة قيمــة المبيـ ال تجــاوز ثلـ

التركـة داخـلً في ــا المبيـ ذاتـ  -3 .مــا ذا تجـاوزت هــذه الزيــادة ثلـ

يكمل المشتر ثلثي قيمة المبي واال كان للورثة فسخ البي ".
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التركــة فــل ينفـذ البيـ مــا لــم يقـره الورثــة و

العقــد وفســخ سـواء كــان نــاقص األهليــة و كــاملً متــى تحقــق الغــبن بنســبة الخمــس فــي العقــار و زيــادة
وذل وفقاً لنص المادة (.)1()419
ويمكــن القــول بــأن المشــر الفلســطيني كــان موفق ـاً عنــدما لــزم المغبــون بعــدم الخيــار فــي بطــال
العقد و في قبول الزيـادة لتكملـة الـثمن ,وذلـ عنـدما يعـرض الغـابن عـادة التـوازن بـين األداءات ,وذلـ
حمايـة الســتقرار المعـاملت فــي المجتمـ وتعزيـ اًز لمبـد العقــد شـريعة المتعاقــدين ممـا يترتــد عليـ احتـرام
مبد سلطان اإلرادة.

 -2أثر اإلبطال:
يترتــد علــى بطــال التصــرف القــانوني عــادة الحالــة لــى مــا كانــت علي ـ قبــل التعاقــد ,وهــذا مــا
ك ــدت عليـ ـ الم ــادة ( )411م ــن الق ــانون الم ــدني الفلس ــطيني المطب ــق ف ــي قط ــا غــزة( ,)2ذ ن لـ ـ ث ــر
رجعــي ,فــإذا نفــذ حــد الط ـرفين الت ازم ـ قبــل تقريــر الــبطلن فيجــد رد األط ـراف لــى الحالــة التــي ســبقت
التعاقــد ,فــإذا اســتحال عــودة األطــراف لــى الحالــة التــي كانــا علي ــا قبـل التعاقــد ,يجــوز لمــن لحقـ

ــرر

المطالبة بالتعويض على ساس قواعد الفعل ال ار متى تحققت شروط (.)3

( )1نصـت المـادة ( )419مــن مجلـ األحكــام العدليـة علـى نـ "الغـبن الفــاح

غـبن علـى قــدر نصـف العشــر فـي العـروض والعشــر فـي الحيوانــات

والخمس في العقار و زيادة".
( )2نصت المادة ( )411من القانون المدني الفلسطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ " -4فـي حـالتي بطـال العقـد و بطلنـ يعـاد المتعاقـدان
لـى الحالـة التــي كانـا علي ـا قبــل العقـد ,فـإذا كــان هـذا مســتحيلً جـاز الحكـم بتعــويض عـادل -3 .ومـ ذلـ ال يلـزم نـاقص األهليــة ذا بطـل العقــد
لنقص هليت ن يرد غير ما عاد علي من منفعة بسبد تنفيذ العقد".
( )3المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.414
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مــا ذا اســتحال رد األط ـراف ك ــل محــل الشــيء ف نــا وجــد المشــر الحكــم بــالتعويض كمــا يجــد ن
يراعى ويحمى الغير حسن النية من مبد األثر الرجعي.

 -3حاالت سقوط الحق في اإلبطال:
نص القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى حـاالت يسـقط الحـق في ـا بإبطـال
العقد ,وكذل فعل كـلً مـن مجلـة األحكـام والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  4991اللـذان ذكـ ار
حــاالت ســقوط الحــق فــي الفســخ ,حي ـ

ورد المشــر الفلس ـطيني هــذه الحــاالت

ــمن القواعــد الخاصــة

بالعقــد القابــل لإلبطــال ,وتتمثــل فــي حالــة جــازة العقــد التــي نــص علي ــا فــي المــادة ( )411مــن القــانون
المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة( ,)1فإذا جاز مـن وقـ فـي الغـبن و االسـتغلل ذلـ التصـرف
فإن حق يزول في بطال ويسقط ,كما وعـال حـاالت خاصـة بإجـازة الغـبن فـي المـواد ( )119و()919
و( ,)2()919و ن المشــر الفلســطيني انفــرد بـالحكم فــي المــادة ( )411والــذ

جــاز لكـل مــن لـ مصــلحة

( )1نصــت المــادة ( )411مــن الق ـانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة علــى ن ـ " -4يــزول حــق بطــال العقــد باإلجــازة الص ـريحة و
ال منية -3 .وتستند اإلجازة لى التاريخ الذ تم في العقد ,دون خلل بحقوق الغير -4 .ومـ ذلـ يجـوز لكـل ذ مصـلحة فـي العقـد ن يعـذر
من ل حق بطال العقد بوجود بداء رغبت في جازت و بطال  ,خلل مدة ال تزيد على تسعين يوماً ,تبد من تاريخ اإلعـذار ,فـإذا انق ـت هـذه
المدة دون بداء رغبت تعد جازة للعقد".
( )2نصــت المــادة ( )119مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة علــى ن ـ " ذا بي ـ عقــار مملــو لشــخص ال تت ـوافر في ـ األهليــة
وكان في البي غبن فاح  ,فللبائ ن يطلد تكملة الثمن لى ثمن المثل -3 .يجد لتقدير ما ذا كان الغبن فاحشاً ن يقـوم العقـار بحسـد قيمتـ
وقــت البيـ  -4 .الغــبن الفــاح

هــو مــا يزيــد علــى الخمــس" .كمــا ونصــت المــادة ( )919مــن ذات القــانون علــى نـ "ال ينفــذ بيـ المـريض ألجنبــي

بأقل من قيمة مثل ولو بغبن يسير في حـق الـدائنين ذا كانـت التركـة مسـتغرقة بالـديون ,وللمشـتر دفـ ثمـن المثـل واال جـاز للـدائنين فسـخ البيـ ".
كمــا ونصــت المــادة ( )919مــن ذات القــانون علــى نـ "يجــوز نقــض القيمــة الحاصــلة بالت ار ــي ذا ثبــت حــد المتقاســمين نـ قــد لحقـ من ــا غــبن
يزيد على الخمس ,على ن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ,ما لم يكمل للمدعي نقداً و عيناً ما نقص من حصت ".
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في العقد ,ن يعذر من ل حق في بطال التصرف بوجود بداء رغبت في جازت و بطال خلل مدة
ال تزيد على تسعين يوماً تبد من تاريخ األعذار ,فإذا انق ت هذه المـدة دون بـداء رغبـة فـإن ذلـ يعـد
جازة للعقد ,مما يعتبـر جـازة
حي

ـمنية مـن المغبـون بعـدم بطـال العقـد ممـا يسـاعد علـى اسـتقرار التعامـل

لم ينص كل من مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  4991علـى هـذه

الحالة مما يعتبر نقصاً تشريعياً.
ومما تجدر اإلشارة لي بـأن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,لـم يـنص علـى
ســقوط الحــق فــي المطالبــة بإبطــال العقــد فــي حالــة مــوت المغبــون قبــل ن يطالــد بإبطالـ  ,و فــي حالــة
استحالة عادة الحال لى ما كانت علي قبل التصرف ,ك لك و تعيب و زيادتـ وهـذا بخـلف مـا هـو
علي في مجلـة األحكـام العدليـة والقـانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  ,4991وهـذا ال يعتبـر نقصـاً
تشريعاً ألن القواعد العامة تسعف ذل .
ويمكــن القــول بــأن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة قــد مــنب المغبــون حــق
المطالبــة بإبطــال العقــد والمطالبــة بــالتعويض ,ذا كــان لـ مقت ــى ,فــي حــين ن كــل مــن مجلــة األحكــام
العدليــة ,والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991قــد جانب مــا الص ـواد عنــدما منحــا المغبــون
الح ــق ف ــي فس ــخ العق ــد ,ول ــيس مطالب ــة بإبط ــال العق ــد ذلـ ـ ألن األخ ــذ بالفس ــخ يس ــقط بم ــوت المغب ــون
وباستحالة عادة الحال لى ما كانت علي قبـل بـرام التصـرف القـانوني نتيجـة ل ـل محـل التصـرف و
تعيب و زيادت  ,ومن ثم فإن التصرف القـانوني يصـبب الزمـاً فـل يجـوز المطالبـة بفسـخ  ,وهـذا بخـلف
الحق في بطال العقد ,فاألخذ باإلبطال يحقـق مصـلحة الورثـة فـي حالـة مـوت المغبـون بـ  ,كمـا ويحقـق
مصلحة األطراف في حالة استحالة عادة الحال لى ما كان علي قبل برام التصرف.
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كما ويمكن القول بأن عدم نص مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني رقـم ( )14لسـنة
 4991على التعويض ذا كان لـ مقت ـى ,لـيس عيبـاً و نقصـاً تشـريعياً ألن القواعـد العامـة فـي الفعـل
ال ار تكفل ذل الحق.
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المطلب الثاني
دعوى الغبن
تمهيد وتقسيم:
بينــا ب ـأن كــل مــن مجل ـ األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991قــد
عطى المتعاقد الحق في فسـخ التصـرف القـانوني ,بينمـا عطـى القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي
قطــا غ ـزة للمتعاقــد الحــق فــي طلــد بطــال العقــد ,وذل ـ

ذا ت ـوافرت شــروط  ,فقــد يكــون ذل ـ باتفــاق

الطرفين دون اللجوء لى الق اء ,وقد يطالد المغبون بطال العقـد و فسـخ عـن طريـق دعـوى و دفـ
يتقدم ب ا لى الق اء ,من خلل جراءات وقواعد حددها القانون ,وهـذه اإلجـراءات ال بـد مـن م ارعات ـا,
وخاصة فيما يتعلق بالميعاد ,ولذا سنقوم بتناول هذا المطلد على النحو اآلتي-:
والً :تحديد طبيعة دعوى الغبن.
ثانياً :دعوى الغبن الخاصة بعقود معينة.

أوالً :تحديد طبيعة دعوى الغبن:
 -1طبيعة الميعاد ومدته:
يختلف مـدة التقـادم عـن مـدة السـقوط ,فميعـاد التقـادم و ـع القـانون لحمايـة األو ـا القانونيـة
المستقرة ,وهو يختلف عن ميعاد السقوط الذ و ـع القـانون للقيـام بعمـل معـين ووقـت محـدد ال بـد ن
يتم العمل خلل الرخصة المقررة قانوناً واال كان باطلً(.)1

( )1هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.114
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ولــم تحــدد مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  4991مــدة معين ـ
يسقط بانق ائ ا الحق في الفسخ للغـبن الفـاح  ,وهـذا بخـلف الحـال لمـا هـو عليـ فـي القـانون المـدني
الفلسـطيني المطبــق فــي قطــا غـزة ,والــذ نــص صـراحة فــي المــادة ( )419علــى نـ " -4يســقط الحــق
في بطال العقد ذا لم يتمس ب صاحب خلل ثل

سنوات ما لم ينص القانون على خلف ذل .

 -3ويبـد سـريان هــذه المــدة فــي حالــة نقــص األهليــة ,مـن اليـوم الــذ يــزول فيـ هــذا الســبد ,وفــي حالــة
الغلــط و التغريــر ,مــن اليــوم الــذ ينكشــف فيـ  ,وفــي حالــة اإلكـراه مــن يــوم انقطاعـ  ,وفــي كــل حــال ال
يجوز التمس بحق اإلبطال لغلط و تغرير و كراه ذا انق ت خمس عشرة سن من وقت تمام العقد".
كمــا ونص ـت المــادة ( )439مــن ذات القــانون علــى ن ـ "يســقط الحــق فــي رف ـ دعــوى اإلبطــال
بس ــبد االس ــتغلل ذا ل ــم يرفع ــا م ــن ش ــرعت لمص ــلحت خ ــلل س ــن م ــن ت ــاريخ العق ــد واال كان ــت غي ــر
مقبولة".
ويت ـب مــن النصــوص الســابقة ن القـانون المــدني الفلســطيني المطبــق فـي قطــا غـزة حــدد فــي
المادة ( )439على سـقوط حـق اإلبطـال للشـخص فـي العقـد الـذ

صـاب غـبن بسـبد االسـتغلل خـلل

سن واحدة فقط من تاريخ العقد ,ونجد بأن المشر لم يـ ار ِ حالـة عـدم اسـتمرار ال ـعف التـي قـد تسـتمر
و تحيط بالمتعاقد المغبون ,كما فعل في الفقرة الثانية من نص المادة ( )419عنـدما ارعـى حالـة نقـص
األهلية وجعل ا تبد من اليوم الذ يزول في هذا السبد و كالغلط والتغرير من يوم اكتشاف  ,و اإلكراه
من يوم انقطاع  ,وهذا محل نهر ,حي

نقترل تعديل نص المادة ( )439ليصبب على النحو اآلتي:

"يسقط الحـق فـي رفـع دعـوى اإلبطـال بسـبب االسـتغال ل إذا لـم يرفعهـا مـن شـرعت لمصـلحته
خــالل ســنة مــن تــاريخ زوال حال ـة الضــعف" .بــدالً مــن "يســقط الحــق فــي رف ـ دعــوى اإلبطــال بســبد
االستغلل ذا لم يرفع ا من شرعت لمصلحت خلل سنة من تاريخ العقد".
- 137 -

وتختلــف دعــوى االســتغلل س ـواء كانــت دعــوى بطــال و دعــوى نقــاص عــن دعــاوى اإلبطــال
بسـ ـبد عي ــود اإلرادة األخ ــرى فم ــا يتعل ــق بالم ــدة الت ــي يج ــوز ن ترفـ ـ ال ــدعوى خلل ــا ,فف ــي دع ــوى
االستغلل تسقط خلل سـنة ,فيمـا يتعلـق بعيـود اإلرادة األخـرى تتقـادم بـثل

سـنوات( ,)1ولعـل الحكمـة

التــي ي ــدف لي ــا المشــر الفلســطيني مــن تقصــير مــدة رفـ دعــوى االســتغلل ,وجعل ــا مــدة ســقوط رغبــة
المشر في حسم ما يثور من ن از بشأن العقود التي يشوب ا االستغلل في قرد وقـت ,ف ـلً علـى ن
االستغلل يقوم على وقائ يصعد ثبات ـا بعـد فتـرة طويلـة مـن الـزمن( ,)2ال و ن هنـا مـن الفق ـاء مـن
انتقــد التفرقــة بــين مــدة رفـ الــدعوى عــن عيــود اإلرادة األخــرى ,علــى اعتبــار ن مــدة الســنة غيــر كافيــة
لحمايــة المتعاقــد المغبــون ,ألن ميعــاد الســقوط قــد تنت ــي قبــل ن يتبــين المغبــون ن ـ واق ـ تحــت تــأثير
االستغلل(.)3
ونحن نؤيد ما ذهد لي المشر الفلسطيني على اعتبار ن هذه المدة تحقق االستقرار القـانوني
داخل المجتم  ,على ن تبد هذه المدة من وقت زوال حالة ال عف وليس كما خذ المشـر الفلسـطيني
من وقت انعقاد العقد.
ولــذل يمكــن قامــة الــدعوى وفق ـاً ألحكــام مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي رقــم
( )14لسنة  ,4991في

وقت وذل خلل مدة التقادم العاد المسقط للـدعوى ,وهـو انق ـاء خمسـة

( )1عبد المنعم فرج الصدة :المرج السابق ,ص.334
( )2عبد الودود يحيى :المرج السابق :ص.441
( )3جميــل الشـرقاو  :النهريــة العامــة لللتـزام ,مرجـ ســابق ,ص .411وعبــد المــنعم فــرج الصــدة :المرجـ الســابق ,ص .334وتوفيــق حســن فــرج:
نهرية االستغلل ,مرج سابق ,ص.441
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عشــر ســنة وهــذا فـي حــد ذاتـ عيــد وقصــور ,ذلـ و ن ال ــدف مــن تحديــد مــدة ســقوط الحــق فــي الفســخ
تؤد

لى استقرار المعاملت داخل المجتم  ,وبالتالي فل يبقى مصير العقد معلقاً لمدة طويلة.
والجدير بالذكر ن القانون المدني األردني رقـم ( )14لسـنة  ,4991حـدد مـدة سـنة لرفـ دعـوى

الغبن في بعض العقود كما سنرى الحقاً(.)1
فإذا انقطعت المـدة التـي يقررهـا المشـر دون اسـتعمال الحـق فـي اإلبطـال فـإن ذلـ يعتبـر نـزوالً
عنـ سـواء فيمــا يتعلــق بــدعوى اإلبطــال م بالــدف ( ,)2وب ــذا فإنـ يجــد ن ترفـ الــدعوى منــذ وقــت ب ـرام
العقــد لــى مــا قبــل انت ــاء ميعــاد المــدة ,ف ـإن انق ــت المــدة دون رفع ــا يصــبب العقــد ســليماً غيــر قابــل
للطعن.

 -2دعوى إنقاص الثمن:
قرر المشر للمغبون الحق في رف دعوى بإبطال العقد و فسخ متـى تـوافرت شـروط  ,وحيـ
عطــى المشــر األردنــي فــي المــادة ( ,)3()4/941وكــذل القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا

( )1راج ص 419من بحثنا.
( )2المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.499
3
( ) نصــت المــادة ( )4/941مــن القــانون المــدني األردنــي علــى ن ـ " ذا اســتغل المشــتر فــي الســلم حاجــة الم ـزار فاشــترى من ـ محص ـوالً مســتقبلً

بس ــعر و بش ــروط مجحف ــة جحافـ ـاً بين ــا ك ــان للب ــائ حينم ــا يح ــين الوف ــاء ن يطل ــد ل ــى المحكم ــة تع ــديل الس ــعر و الش ــروط بص ــورة ي ــزول مع ــا
اإلجحـاف ,وتأخــذ المحكمــة فــي ذلـ بعــين االعتبــار هــروف الزمـان والمكــان ومســتوى األســعار العامـة وفروق ــا بــين تــاريخ العقـد والتســليم طبقـاً لمــا
جرى علي العرف".

- 139 -

غزة في المادة ( )3/431الحق في طلد نقاص التزاماتـ الباههـة( ,)1حيـ

يكـون للمتعاقـد المغبـون ن

يطلــد مــن الق ــاء نق ـاص التزاماتـ ـ كوســيلة لرفـ ـ الغــبن ب ــدالً مــن طل ــد اإلبطــال( ,)2ذ يقتص ــر دور
القا ي في اإلنقاص دون اإلبطال على ساس ن ال يجوز للقا ي ن يحكم بأكثر مما طلد من (.)3
ونلحه بأن المشر الفلسطيني قد ميز بين عقود التبر وعقود المعاو ـات ,حيـ

خـذ بقابليـة

بطال العقد في عقود المعاو ات ,ما في عقود التبـر فيجـوز للمغبـون لـ ن يطلـد نقـاص التزاماتـ ,
كما و ن المشر الفلسطيني في القانون المدني المطبق في قطا غزة ,عطى للغابن فـي المـواد ()919
و( )431و( )919ن يت ــوقى الحك ــم بإبط ــال عق ــود المعاو ــات( ,)4وذلـ ـ بع ــد ع ــرض م ــا يـ ـراه عل ــى
القا ــي مناســباً لرف ـ الغــبن ,وذل ـ بزيــادة التزامات ـ لــى الحــد الــذ ي ـراه القا ــي كافي ـاً إلعــادة التعــادل,
( )1نصـت المـادة ( )3/431مــن القـانون المــدني الفلسـطيني المطبـق فــي قطـا غـزة علـى نـ "فـي عقـود التبــر وليـدة االســتغلل يكـون للمتبــر ن
يطلد بطال العقد و نقص قدر المتبر ب ذا ثبت ن التزامات ال تتناسد طلقاً م ثروت و م ما قدر المتبر بـ فـي مثـل الهـروف التـي تـم
في ا هذا التبر ".
( )2عبد المنعم فرج الصدة :المرج السابق ,ص.344
( )3المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.449
( )4نصـت المـادة ( )919مـن القــانون المـدني الفلسـطيني المطبــق فـي قطـا غـزة علــى نـ "ال ينفـذ بيـ المـريض ألجنبـي بأقـل مــن قيمـة مثلـ ولــو
بغــبن يســير فــي حــق الــدائنين ذا كانــت التركــة مســتغرقة بالــديون ,وللمشــتر دف ـ ثمــن المثــل واال جــاز للــدائنين فســخ البي ـ " .كمــا ونصــت المــادة
( )431من نفس القانون على ن " -4ذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة ,و طيشـاً بينـاً ,و هـوى جامحـاً ,و عـدم خبـرة ,وجعلـ ذلـ يبـرم
لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عند برام على عدم تناسد باهه بين ما يلتزم بأدائ بمقت اه وما يجره علي مـن نفـ مـاد

و دبـي ,كـان

للطرف المغبون ن يطلد بطال العقد و ن ينقص التزام  .ويجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقى بطـال العقـد ذا عـرض مـا تـراه المحكمـة كافيـاً لرفـ
الغبن -3 .في عقود التبر وليدة االستغلل يكون للمتبر ن يطلد بطال العقد و نقص قدر المتبر بـ ذا ثبـت ن التزاماتـ ال تتناسـد طلقـاً
م ثروت و م ما قدر المتبر ب في مثل الهروف التي تم في ا هذا التبر " .كما ونصت المادة ( )919من ذات القـانون علـى نـ "يجـوز نقـض
القســمة الحاصــلة بالت ار ــي ذا ثبــت حــد المتقاســمين نـ قــد لحقـ من ــا غــبن يزيــد علــى الخمــس ,علــى ن تكــون العبـرة فــي التقــدير بقيمــة الشــيء
وقت القسمة ,ما لم يكمل للمدعي نقداً و عيناً ما نقص من حصت ".
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وهنــا تكــون الزيــادة فقــط إل ازلــة الغــبن الفــاح

ممــا يترتــد علــى هــذا األمــر ن تكــون الســلطة التقديريــة

للقا ي(.)1

 -3إثبات الغبن:
لإلثبــات هميــة كبي ـرة فــي االعت ـراف بــالحق فــل قيمــة للحــق ذا لــم يثبــت مصــدره( ,)2فــإذا رفعــت
الدعوى لى الق اء فإن مجرد االدعاء بوقو الغبن في العقد من قبل المغبـون ال يكفـي بـل عليـ ثبـات
ذل .
ويق ـ عــدء ثبــات قيــام الغــبن وفق ـاً للقواعــد العامــة علــى الطــرف الــذ يــدعي قيام ـ ,

علــى

المغبــون ,فــالغبن ال يفتــرض( ,)3واألصــل هــو ســلمة العقــود مــن العيــود ,وعلــى مــن يــدعي عكــس ذلـ
علي ن يثبت ما يدعي  ,ومن ثم فإن من يدعي ن عقده قد صاب غـبن ,يجـد عليـ ثبـات ذلـ  ,فـإذا
استطا المغبون ثبات وجود الغبن ,فيكـون للغـابن ثبـات عكـس مـا ثبتـ خصـم  ,فـإذا لـم يسـتط ذلـ
فيكون الحكم لصالب الخصم الذ

ثبت قيام التغرير(.)4

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.4191
( )2حمد بو قرين الجام  :حكام اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ,دون طبعة ,دون دار نشر4994-4991 ,م ,ص.4
( )3عبد القار الفار وبشار عدنان ملكاو  :المرج السابق ,ص.91
( )4حمد بو قرين الجام  :المرج السابق ,ص 1وما بعدها.
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ومحـل اإلثبــات فــي الغـبن المجــرد يتمثــل فـي الواقعــة الماديــة التـي نــت عن ــا الحـق ,ولــيس الــذ
يترتد على وجودها ,فمن يدعي وجود حق لـ فـي ذمـة آخـر ,عليـ ثبـات الواقعـة القانونيـة مصـدر هـذا
الحق ,سواء كانت تصرفاً قانونياً م واقعة مادية(.)1
ومح ــل اإلثب ــات عن ــد المطالب ــة بفس ــخ التص ــرف الق ــانوني وفقـ ـاً ألحك ــام مجل ــة األحك ــام العدلي ــة
والقانون المدني األردني ,و بطالـ وفقـاً ألحكـام القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة هـو
واقعة مادية ,وليس تصرفاً قانونياً ,وينحصر دور من يدعي قيام الغبن بإثبات الواقعة المادية(.)2
ويجد ن يثبت المغبون توافر شروط الغبن ,ذل بإقامة الدليل على تـوافر الغـبن الفـاح  ,و ن
يكــون مــن العقــود الملزمــة للجــانين ,والتــي تكــون محــددة ,وعلي ـ ن يثبــت ت ـوافر شــروط االســتغلل و
التغرير بجاند الغبن.
ونه اًر لكون الغبن واقعة مادية ,فإن لمن يدعي قيام ثبات ذل بكافة طرق اإلثبات ,حتى وان
كان التصرف القانوني المطعون في بالغبن مكتوباً ,لذل يكون لقا ي المو و سـلطة تقديريـة( ,)3مـا
ذا كان الغبن مقترن بالتغرير و االستغلل فيجد ثبات العنصر الماد والعنصر النفسي وذل بإقامة
الدليل على ن الغابن قد استعمل حيل بقصد ت ليل و ن استغل ال ـعف اإلنسـاني ,وعليـ ن يثبـت
شـروط الغــبن بمـا في ــا ن االســتغلل هـو الــداف للتعاقــد ويجـوز ثبات ــا بكافـة الطــرق بمــا فـي ذلـ البينــة
والقرائن بما في ذل سلطة تقديرية لقا ي المو و (.)4

( )1موسى سلمان بو ملول :شرل قانون البينان رقم ( )1لسنة  ,3114الطبعة األولى ,دون دار نشر ,غزة3114 ,م ,ص.31
( )2حمد بو قرين الجام  :المرج السابق ,ص.44
( )3عاطف النقيد :المرج السابق ,ص.449
( )4حمد بو قرين الجام  :المرج السابق ,ص.44
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ثانياً :دعوى الغبن الخاصة بعقود معينة:
خــذت غلــد التش ـريعات بفك ـرة الغــبن الماديــة فــي بعــض العقــود دون النهــر لــى عيــود اإلرادة
باعتبــار ن الغــبن عيــد فــي العقــد ول ـذل سنســتعرض هــم الــدعاو فــي تل ـ العقــود وهــي علــى النحــو
اآلتي-:

-1القسمة االتفاقية:
عالجــت المــادة ( )4439مــن مجلــة األحكــام العدليــة( ,)1والمــادة ( )4191مــن القــانون المــدني
األردني( ,)2والمادة ( )919من القانون المدني المطبق في قطا غزة الغبن في القسمة االتفاقية(.)3
يت ب من النصوص السابقة بأن المشرعين يعتدون بـالغبن الفـاح
القســمة الر ــائي  ,والغ ــبن الف ــاح

المجـرد الـذ يقـ فـي عقـد

غ ــبن عل ــى ق ــدر نص ــف العش ــر ف ــي العق ــود والعش ــر ف ــي الحيوان ــات

والخمس في العقار و زيادة وفقاً ألحكام مجلة األحكام العدلية ,وما ال يدخل تحت تقـويم المقـومين وفقـاً
للقانون المدني األردني ,والخمس وفقاً للقانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.

( )1نصت المادة ( )4439من مجلة األحكام العدلية على نـ "يجـد ن تكـون القسـمة عادلـة بمعنـى نـ يلـزم تعـديل الحصـص بحسـد اسـتحقاق ا
بحي

ال يكون في ـا نقصـان فـاح  ,فـدعوى الغـبن الفـاح

فـي القسـمة تسـم  ,مـا ذا قـر المقسـوم ل ـم باسـتبقاء الحـق ثـم ادعـوا الغـبن فـل تسـم

دعواهم".
( )2نصت المادة ( )4191من القانون المدني األردني على ن " -4يجوز لمن لحق غـبن فـاح

فـي قسـمة الر ـا ن يطلـد مـن المحكمـة فسـخ

القسمة واعادت ا عادلة -3 .وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة".
( )3نصت المادة ( )919مـن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ "يجـوز نقـض القسـمة الحاصـلة بالت ار ـي ذا ثبـت حـد
المتقاسمين ن قـد لحقـ من ـا غـبن يزيـد علـى الخمـس ,علـى ن تكـون العبـرة فـي التقـدير بقيمـة الشـيء وقـت القسـمة ,مـا لـم يكمـل للمـدعي نقـداً و
عيناً ما نقص من حصت ".

- 143 -

كما ال يعتد بأهلية المغبون من عدم ا فيجوز نقض القسمة سواء كان كامل األهلية م ناقصـ ا
وكذل يجد ن يقدر الغبن وقت القسمة(.)1
فعقد القسمة عقـد كسـائر العقـود قـد يطعـن بـالبطلن و الفسـخ كمـا ذا وقعـت قسـمة اتفاقيـة بـين
الورثة قبل موت مورث م فيجوز الطعن بالبطلن سواء كان الغبن فاحشاً م لم يكن ,كمـا وقـد يطعـن فـي
القســمة باإلبطــال لعيــد مــن عيــود اإلرادة فــإذا وقـ حــد الشــركاء مــثلً فــي غلــط جــوهر فــي قيمــة حــد
عيان األموال الشائعة ,وكذل يجوز بطال القسمة لإلكراه و للتدليس ,ويعتبـر قـرار المشـر بنصـوص
خاصة لنقض القسمة المغبونة هو للحد من هاهرة الغبن(.)2
وتقــام دعــوى بطــال القســمة للغــبن علــى ســائر الشــركاء فــي المــال الشــائ وذل ـ ب ــدف عــادة
القسمة قسمة عادلة وهذا ما نصت علي المادة ( )4411من مجلة األحكام العدلية( ,)3والمادة ()4191
مــن القــانون المــدني األردنــي( ,)4ذ ن كلتــا المــادتين ال ترتــد حكــم اإلبطــال علــى القســمة ألن الق ــاة
مجبــرون علــى عــادة القســمة لتصــبب عادلــة ,مــا القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة قــد
جاز الحكم بإبطال القسمة واعتبارها كأن لم تكن وذل وفقاً لنص المـادة ( )919وبالتـالي صـبب المـال

( )1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.4191
( )2محمود علي الرشدان :المرج السابق ,ص.339
( )3نصت المادة ( )4411من مجلة األحكام العدلية على ن " ذا ه ر الغبن الفاح

في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة".

( )4نصت المادة ( )4191من القانون المدني األردني على ن " -4يجوز لمن لحق غـبن فـاح
القسمة واعادت ا عادلة -3 .وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة".
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فـي قسـمة الر ـا ن يطلـد مـن المحكمـة فسـخ

مملوكاً لكل الشركاء شيوعاً باعتباره لم ينقط  ,ويجوز أل شري

ن يطلد رف دعـوى يطالـد بالقسـمة

من جديد(.)1
ونجد ن القانون الفلسطيني قد عطى للطرف الغابن طريقاً ليتفادى بطال القسمة وذل بإكمال
نصــيد الش ـري المغبــون نقــداً و عين ـاً بحي ـ

يرف ـ عن ـ الغــبن كلي ـاً ,ويكــون لقا ــي المو ــو ســلط

تقديرية في ذل .
ويجــد علــى المغبــون ن يرفـ الــدعوى خــلل الســنة التاليــة للقســمة وفقـاً لــنص المــادة ()4194
من القانون المدني األردني( ,)2والمادة( )991من القانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة(,)3
والسنة تبد من تاريخ برام عقـد القسـمة ,والسـنة ميعـاد سـقوط ولـيس تقـادم فـل تقبـل الوقـف وال االنقطـا
فإذا تآخر حتى انق ت هذه السنة سقط حق في طلد بطال القسمة حتى ولو لم يكن قد عـرف بـالغبن
ال بعد م ي السنة(.)4
ونجــد ب ـأن مجلــة األحكــام العدليــة بخــلف القــانون المــدني األردنــي والقــانون المــدني الفلســطيني
المطبق في قطا غزة ,لم تحدد مدة معينة يسقط بانق ائ ا الحق في الفسـخ ال نـ فـي جميـ األحـوال
ذا انق ت عشرة سنوات في ار ي المل وخمسة عشر سنة في ار ي المل وستة وثلثون سنة في
( )1نصت المادة ( )919مـن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ "يجـوز نقـض القسـمة الحاصـلة بالت ار ـي ذا ثبـت حـد
المتقاسمين ن قـد لحقـ من ـا غـبن يزيـد علـى الخمـس ,علـى ن تكـون العبـرة فـي التقـدير بقيمـة الشـيء وقـت القسـمة ,مـا لـم يكمـل للمـدعي نقـداً و
عيناً ما نقص من حصت ".
( )2نصت المادة ( )4194من القانون المدني األردني على ن "ال تسم دعوى الفسخ واعادة القسمة ذا لم ترف خلل سن من تاريخ القسمة".
( )3نصت المادة ( )991من القانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ "تسـقط دعـوى نقـض القسـمة ذا لـم ترفـ خـلل سـن مـن
تاريخ القسمة".
( )4هائل حزام م يود العامر  :المرج السابق ,ص.114
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ار ــي الوقــف مــن وقــت بـرام التصــرف القــانوني يســقط الحــق فــي المطالبــة بفســخ العقــد ,ذ يعتبــر عــدم
الـنص مـن قبـل مجلـة األحكـام العدليـة علـى مثـل هـذا الـنص عيبـاً تشـريعاً كـون ن تحديـد ميعـاد السـقوط
يحقق ويعزز استقرار األو ا القانونية.

-2حالة بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية:
خــذت غلــد التش ـريعات بقواعــد و ـوابط تحمــي نــاقص األهليــة مــن
بالغبن دون

اعتبار إلرادة المتعاقـد المغبـون حيـ

غــبن ل ـ فقــد اعتــدت

اعتـدت مجلـة األحكـام العدليـة بـالغبن الفـاح

فـي

تصرفات ناقص األهلية ,بينمـا نجـد بـأن القـانون المـدني األردنـي قـد اعتـد فـي جميـ التصـرفات ذا كـان
المغبون محجو اًر ,و كان المال الذ حصل في الغبن مال الدولة و الوقف(.)1
ونجــد ن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة قــد نــص فــي المــادة ( )119علــى
ن ـ " -4ذا بي ـ عقــار مملــو لشــخص ال تت ـوافر في ـ األهليــة ,وكــان فــي البي ـ غــبن فــاح  ,فللبــائ ن
يطلد تكملة الثمن لى ثمن المثل.
 -3يجد لتقدير ما ذا كان الغبن فاحشاً ن يقوم العقار بحسد قيمت وقت البي .
 -4الغبن الفاح

هو ما يزيد على الخمس".

ويت ب بأن لكي يعتد بالغبن يجد ن يكون المبي عقا اًر و ن يكون هذا العقار مملو لشخص
نـاقص األهليـة ال تتـوافر فيـ األهليـة الكاملـة لبيـ العقــار ,و ن يقـ فـي البيـ غـبن يزيـد عـن خمـس ثمــن
المثل ,كما ويجد ن يكون هذا الغبن وقت برام العقد ,فإذا توافرت هذه الشـروط يثبـت الحـق للبـائ فـي
( )1نصــت المــادة ( )419مــن القــانون المــدني األردنــي علــى ن ـ "ال يفســخ العقــد بــالغبن الفــاح
و موال الدولة".
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بــل تغريــر ال فــي مــال المحجــور ومــال الوقــف

طلــد تكملــة الــثمن وفق ـاً للقــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قط ـا غ ـزة ويكــون العقــد مفســوخاً وفق ـاً
للقانون المدني األردني.
وترف دعوى تكملة الثمن من الشخص الذ بي عقاره بعـد ن يبلـغ سـن الرشـد و يرفـ الحجـر
عنـ و ورثتـ و مــن لكــل مــن عطــى القــانون لـ الحــق كــالولي مــثلً ,ويجــد رفـ الــدعوى قبــل انق ــاء
ثــل

ســنوات مــن وقــت ت ـوافر األهليــة و مــن اليــوم الــذ يمــوت في ـ صــاحد العقــار المبي ـ وفق ـاً لــنص

المادة ( )111من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة(.)1
والســبد ن مــدة تقــادم دعــوى تكملــة الــثمن ثــل

ســنوات وهــي مــدة قصــيرة ,رغب ـة المشــر فــي

تحقيق االستقرار والثقة بين المتعاقدين ,ذ ن بقاء المشتر مطالباً بتكملة الثمن لمدة خمس عشـر سـنة
في اهتزاز وزعزعة في العلقات بين المتعاقدين(.)2
ومتــى حكــم للبــائ بتكملــة الــثمن فيجــوز للمشــتر رفـ الغــبن وذلـ بــدف فــرق الــثمن ,واذا امتنـ
فيحق للبائ ذا لم يكن قد سلم المبي لى المشتر ن يحبس لى ن يسـتوفي الفـرق ,كمـا يجـوز لـ ن
ينفذ على موال المشتر ( ,)3ويجوز ل ن يطلد بفسخ البي إلخلل المشتر اللتزام برف الـثمن ,واذا
حكـم بالفســخ فـإن الحكــم ال يحـت بـ علـى الغيــر حسـن النيــة( ,)4وذلـ وفقـاً لـنص المــادة ( )3/111مــن

( )1نصت المادة ( )111من القانون المدني الفلسطيني المطبـق فـي قطـا غـزة علـى نـ " -4تسـقط بالتقـادم دعـوى تكملـة الـثمن بسـبد الغـبن ذا
انق ت ثل

سنوات من وقت توافر األهلية و مـن اليـوم الـذ يمـوت فيـ صـاحد العقـار المبيـ  -3 .ال تلحـق هـذه الـدعوى

النية الذ كسد حقاً عينياً على العقار المبي ".
( )2المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.939
( )3رم ان بو السعود :شرل العقود المسماة ,الطبعة األولى ,الدار الجامعية ,بيروت4991 ,م ,ص  411وما بعدها.
( )4المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني :المرج السابق ,ص.931
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ـر اًر بـالغير حسـن

القـانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطـا غـزة والتــي نصــت علــى نـ "ال تلحــق هــذه الــدعوى
بالغير حسن النية الذ كسد حقاً عينياً على العقار المبي ".
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ــر اًر

الخاتمة
تناولنا بالدراسة حكام الغبن و ثره على العقد في كل من مجلـ األحكـام العدليـة والقـانون المـدني
األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991والقــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غـزة وقــد توصــلنا مــن
خلل هذا البح

لى عدة نتائ وتوصيات نجمل ا في اآلتي:

أوالً :النتائج:
 -1تلعد نهرية الغبن همية كبيرة فـي قامـة التـوازن بـين األداءات العقديـة فقـد اسـتحوذت علـى اهتمـام
المشرعين ,حي

اختلفت التشريعات في دور معالجت ا للغبن حسد تصورهم لسلطان اإلرادة ودورها في

التص ـرفات القانونيــة ,فعنــدما ســاد المــذهد الفــرد ومــا يتولــد عن ـ مبــد ســلطان اإلرادة فــي العقــود ,فــإن
المشرعين ال يقيمون للغبن وآثاره في هذه العقود

قيمة ال في حاالت محدودة جداً ,وعندما بد يه ر

المذهد االجتماعي بد ت تتس فكـرة الغـبن ,ممـا دى لـى تقيـد مبـد سـلطان اإلرادة وتطبيـق فكـرة الغـبن
على جمي العقود تماشـياً مـ رول الجماعـة ,وتعزيـ اًز لمبـد الت ـامن االجتمـاعي والـذ ال يقـوم ال عـن
طريــق قواعــد و حك ـام تنهــيم ســلو األف ـراد ,ممــا و ــعت القيــود علــى اإلرادة تحقيق ـاً لمصــلحة الجماعــة,
وتوسعت في عيود اإلرادة ,واعتبرت النهرية الشخصية للغبن واحداً من ا.

 -2يتصور الغبن الماد في عقود المعاو ات وقـت بـرام العقـد ,بحيـ

ال يعتـد بـالغبن اللحـق إلبـرام

العقــد ,كمــا ومــن غيــر المتصــور ن يكــون فــي العقــود االحتمالي ـة و عقــود التبــر والتــي مــن الممكــن ن
يتصور في ا االستغلل.
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 -4تخرج عقود اإلذعان من نطاق نهرية الغبن ,كون ا تتمتـ بطبيعـة خاصـة وحمايـة تشـريعية للطـرف
المذعن بالوسائل التي قررها القانون ,ال ن يجوز خ ا هـذه العقـود لنهريـة االسـتغلل متـى تـوافرت
شروط ا وخاصة مدى الحاجة.

 -1عال القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ,حال الهـروف الخارجيـة عـن عيـد اإلكـراه
من نهرية االستغلل وقد حسن صنعا ,بينما لم يعال كل من مجلة األحكام العدلية والقانون المدني
األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991هــذه الحالــة فــي

مو ــو  ,باعتبــارهم لــم ينهمـوا نهريــة االســتغلل

كعيد من عيود اإلرادة ,وهذا نقص تشريعي.

 -9يعتبـر الغـبن والتغريـر مف ومـان متغـايران ,فقـد حســن صـنعا المشـر الفلسـطيني فـي القـانون المــدني
المطبق في قطا غزة عندما جعل كل مـن الغـبن والتغريـر عيبـاً مسـتقلً ,وذلـ عنـدما نهـم التغريـر فـي
م ـواد خاصــة ومنفصــلة عــن الغــبن ,بخــلف مجلــة األحكــام العدليــة والقــانون المــدني األردنــي رقــم ()14
لسنة  ,4991والتي ربطت بين م.

 -1يعد الغبن عيد في العقد ,كما ويعد عيد من عيود اإلرادة ذا ما اقترن بالتغرير وفقاً ألحكـام كـلً
من مجلة األحكام العدلية ,والقانون المـدني األردنـي رقـم ( )14لسـنة  ,4991و اقتـرن باالسـتغلل وفقـاً
ألحكام القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة.
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 -9لم تعتمد التشريعات على معيا اًر معيناً لتحديد الغبن ,بل خـذت حكامـاً مختلفـة ,حيـ

خـذت مجلـة

األحكــام العدليــة بــأكثر مــن معيــار لتحديــد الغــبن ذ عتــدت بــالخمس والعشــر ونصــف العشــر وفقـاً لــنص
المــادة ( ,)419بينمــا خــذ المشــر األردنــي بمعيــار مــا يــدخل تحــت تقــويم المقــومين وفق ـاً لــنص المــادة
( )411وكـذل بالثلـ

وفقـاً لـنص المـادة ( ,)919بينمـا نجـد ن القـانون المـدني الفلسـطيني المطبـق فــي

قطــا غ ـزة خــذ بمعيــار الخمــس وفق ـاً لــنص المــادة ( )119وكــذل بالثل ـ

وفق ـاً لــنص المــادة (,)919

والمنطق يقت ي ن يكون المعيار موحد في كل العقود وفي ذات التشري وليس مختلف.

 -1لــم يتحقــق التـوازن العقــد فــي كــل مــن مجلــة األحكــام العدليــة ,والقــانون المــدني األردنــي رقــم ()14
لســنة  ,4991لعــدم كفايــة القواعــد القانونيــة التــي يت ــمن ا ,وذل ـ لعــدم الــنص علــى نهريــة االســتغلل
كعيد راب من عيود اإلرادة.

 -9لـم يرتـد القــانون المـدني األردنـي رقــم ( )14لسـنة  ,4991نفـس الحكــم علـى آثـار الغــبن فـي جميـ
العقــود ,بــل رتــد ثـرين مختلفــين ,وهــذا األمــر محــل نهــر ,حيـ

رتــد علــى بعــض العقــود الــذ

صــاب ا

غبن ـاً ثــر الفســخ وفق ـاً لــنص المــادة ( ,)419كمــا ويرتــد علــى الــبعض اآلخــر ثــر اإلبطــال وفق ـاً لــنص
المادة ( ,)419والمنطق يقت ي ن يرتد على كل العقود نفس األثر ,وليس آثا اًر مختلفة.

 -41لم تتعرض مجلة األحكام العدلية للتغرير الصادر من الغير ,الذ نت عن غبناً فاحشاً ,وبالتـالي
ال يعتبــر عيــد مــن عيــود اإلرادة ,يرتــد فســخ العقــد ,وهــذا محــل نهــر ,ألن الحيــاة العمليــة ثبت ـت بــأن
التغرير غالد ما يكون صاد اًر من الغير الذ يكـون متواطئـاً مـ حـد طـراف العقـد ,حيـ
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خـذ كـل مـن

القــانون المــدني األردنــي رقــم ( )14لســنة  ,4991والقــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة,
بالتغرير الصادر من الغير والذ نت عن غبناً فاحشاً.

ثانياً :التوصيات:
 -4اس ــتحدا

ن ــص ف ــي ك ــل م ــن مجل ــة األحك ــام العدلي ــة ,والق ــانون الم ــدني األردن ــي رق ــم ( )14لس ــنة

 ,4991والقانون المدني الفلسـطيني المطبـق فـي قطـا غـزة ,يحهـر الطعـن بـالغبن فـي العقـود التـي تـتم
بطريــق الم ازيــدة و المناقصــة ,ألن العقــود التــي تــتم بطريــق الم ازيــدة و المناقصــة ,تكــون قــد تم ـت وفق ـاً
إلجراءات قانونية تعطي األطراف المنافسة مما يجعل بعيداً عن الغبن ,كما و ن النص على عدم جـواز
الطعن بالغبن في مثل هذه العقود يؤد

لى زيادة حصانت ا ,مما يحقق االستقرار في المعاملت.

ونقتـرل ن يكـون الــنص علـى النحـو اآلتــي "ال يجـوز الطعـن بــالغبن فـي بيـ تــم بـنص القـانون ,وبمعرفــة
المحكمة ,و بطريق المزاد العلني".

 -3اس ــتحدا

نهري ــة االس ــتغلل كعي ــد اربـ ـ م ــن عي ــود اإلرادة ف ــي ك ــل م ــن مجل ــة األحك ــام العدلي ــة,

والقانون المدني األردني رقم ( )14لسنة  ,4991كما فعل القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطـا
غزة على غرار التشريعات الحديثـة ,كـون ن نهـام االسـتغلل يعتبـر مـن ف ـل الـنهم القانونيـة الحديثـة
لتنقية التصرفات القانونية من الغبن وما يترتد علي من آثار.
ونقتــرل ن يكــون كمــا هـو فــي المــادة (4/431و )3مــن القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي
قطا غزة والذ جاء على النحو اآلتي " -4ذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة ,و طيشاً بيناً ,و
هوى جامحاً ,و عدم خبرة ,وجعل ذل يبرم لصالح و لصالب غيره عقداً ينطو عند برام على عدم
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تناسد باهه بين ما يلتزم بأدائ بمقت اه وما يجره علي من نف مـاد

و دبـي ,كـان للطـرف المغبـون

ن يطلد بطال العقد و ن ينقص التزام  .ويجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقى بطال العقد ذا عرض مـا
تراه المحكمة كافياً لرف الغبن-3.في عقود التبر وليدة االستغلل يكون للمتبـر ن يطلـد بطـال العقـد
و نقص قدر المتبر ب ذا ثبت ن التزامات ال تتناسد طلقاً م ثروت و م ما قدر المتبر ب في
مثل الهروف التي تم في ا هذا التبر ".

 -4تعديل نص المادة ( )439من القانون المدني الفلسطيني في قطا غزة ,حيـ

ن المشـر فـي هـذه

المادة لم يراعي حالة استمرار ال عف التي قد تسـتمر و تحـيط بالمتعاقـد المغبـون ,كمـا فعـل فـي الفقـرة
الثانيــة مــن المــادة ( )419عنــدما ارعـى حالــة نقــص األهليــة وجعل ــا تبــد مــن اليــوم الــذ يــزول فيـ هــذا
السبد و كالغلط والتغرير من يوم اكتشاف  ,و كاإلكراه من يوم انقطاع .
ونقترل ن يكون النص على النحو اآلتي "يسقط الحق في رف دعوى اإلبطال بسبد االستغلل
ذا لم يرفع ا من شرعت لمصلحت خلل سنة من تاريخ زوال حالة ال عف"

 -1لقــد عطــى القــانون المــدني الفلســطيني المطبــق فــي قطــا غ ـزة فــي المــادة ( )4/431للغــابن تــوقي
بطال العقد بسبد الغبن ,وذل بإعادة التوازن العقـد للمغبـون ,وتكملـة ذلـ نقـداً و عينـاً ,وهـذا يـؤد
لى تعزيز مبد العقد شـريعة المتعاقـدين ,ويسـاعد علـى اسـتقرار المعـاملت ,لـذل نأمـل

ـافة فقـرة فـي

كــل مــن المــادة ( )4411مــن مجلــة األحكــام العدليــة ,والمــادة ( )491مــن القــانون المــدني األردنــي علــى
النحو اآلتي "يجوز للمتعاقد اآلخر ن يتوقي فسخ العقد ذا عرض ما تراه المحكمة كافياً لرف الغبن".
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 -9لقد جاز المشر الفلسطيني في المادة ( )4/411مـن القـانون المـدني المطبـق فـي قطـا غـزة ,لكـل
مــن ل ـ مصــلحة فــي العقــد ,ن يعــذر مــن ل ـ حــق فــي بطــال العقــد بوجــود بــداء رغبت ـ فــي جازت ـ و
بطال خـلل مـدة ال تزيـد عـن تسـعين يومـاً تبـد مـن تـاريخ األعـذار ,فـإذا انق ـت هـذه المـدة دون بـداء
رغبة فإن ذل يعد جازة للعقد ,مما يعتبر جازة
المشر األردني

منية من المغبون بعدم بطـال العقـد ,لـذل نأمـل مـن

افة نص على النحو اآلتي "يجـوز لكـل ذ مصـلحة فـي العقـد ن يعـذر مـن لـ حـق

بطال العقد بوجـود بـداء رغبتـ فـي جازتـ و بطالـ  ,خـلل مـدة ال تزيـد علـى تسـعين يومـاً ,تبـد مـن
تــاريخ اإلعــذار ,فــإذا انق ــت هــذه المــدة دون بــداء رغبتـ تعــد جــازة للعقــد" ,حي ـ

ن األخــذ بمثــل هــذا

النص يساعد على تحقق االستقرار في المعاملت ,لما في ا من اقتصار لمدة التقادم الطويلة.
وفي الختام ن وفقت في هذه الرسالة فمن ام وان خطأت فمن نفسي وام ولى التوفيق,,,
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر والمراجع اإلسالمية:
القرن الكريم.
 -4آ
 -3بن كثير :تفسير القرآن العهيم -الجزء الراب  -دار التقوى-عالم المعرفة بيروت -دون سنة نشر.
 -4عبد الرحمن بن ناصر السعد  :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان -الطبعة األولى-
مؤسسة الرسالة للطاعة والنشر -بيروت -لبنان3111 -م.
 -1محمد حمد بي بكر القرطبي :الجام ألحكام القرآن -الجزء الحاد والعشرون -الطبعة األولي-
مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان3111-م.

ثانياً :كتب اللغة العربية:
 -4حمد بن فارس :معجم المقاييس في اللغة -باد الغبن – دار الفكر للطابعة والنشر والتوزي -
بيروت – 4991م.
 -3األسيل القاموس العربي الوسيط :عداد هيئة األبحا

والترجمة بالدار-الطبعة األولي -دار الراتد

الجامعية -بيروت4999-م.
 -4بطرس البنتاني :قطر المحيط – الطبعة الثانية -مكتبة لبنان ناشرون4999 -م.
 -1محمد بن منهور :لسان العرد -الطبعة األولى -المجلد الثال

العشر -دار صادر للطباعة

والنشر -بيروت4991-م.
 -9محمود عبد الرحيم عبد المنعم :معجم المصطلحات الفق ية -دون دار نشر -دون سنة نشر.
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 -1معجم الوسيط -خراج :براهيم مصطفى -حمد حسن الذيات -حامد عبد القادر -حمد علي
النجار -الجزء األول -المكتبة اإلسلمية للطباعة والنشر -استانبول -تركيا -دون سنة نشر.

ثالثاً :الكتب القانونية:
 -4براهيم الدسوقي بو الليل :العقد واإلرادة المنفردة -الطبعة األولى -مطبعة جامعة الكويت-
4999م.
 -3سماعيل غانم :النهرية العامة لللتزام– مصادر االلتزام – الجزء األول -دون طبعة -دون دار
نشر4911 -م.
 -4ياد محمد جاد الحق :النهرية العامة لللتزام -حكام االلتزام -الطبعة األولي -مكتبة ومطبعة دار
المنارة -غزة3141 -م.
 -1ياد محمد جاد الحق :النهرية العامة لللتزام– مصادر االلتزام -العقد -اإلرادة المنفردة -الفعل
الناف  -الفعل ال ار -القانون -الطبعة األولى -مكتبة ومطبعة المنارة -غزة3119 -م.
 -9حمد براهيم حسن :األصول التاريخية لنهرية الغبن الفاح  -دون طبعة -دار المطبوعات
الجامعية -اإلسكندرية4999 -م.
 -1حمد بو قرين الجام  :حكام اإلثبات في المواد المدنية والتجارية -دون طبعة -دون دار نشر-
4994-4991م.
 -9حمد شوقي عبد الرحمن :النهرية العامة لللتزام -العقد واإلرادة المنفردة في الفق وق اء النقض
المصر والفرنسي -دون طبعة -دون دار النشر -دون سنة نشر.
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 -1حمد شرف الدين :نهرية االلتزام -الجزء األول– مصادر االلتزام -الكتاد األول( -المصادر
اإلرادية) (العقد– اإلرادة المنفردة) -دون طبعة -دون دار النشر3114 -م.
 -9مجد محمد منصور :النهرية العامة لللتزامات مصادر االلتزام :دراسة في القانون المدني األردني
والمصر والفرنسي ومجل األحكام العدلية -والفق اإلسلمي -الطبعة األولي -اإلصدار الراب  -دار
الثقافة للنشر والتوزي  -عمان -األردن4131 -هـ3111 -م.
 -41مين دواس :القانون المدني "مصادر االلتزام" -الجزء األول -المصادر اإلرادية (العقد واإلرادة
المفردة) -دون طبعة -الشروق -رام ام3111 -م.
 -44نور العمروسي :عيود الر ا في القانون المدني :الغلط -التدليس -اإلكراه -معلقاً على
نصوص ا بالفق وق اء النقض -منشأه المعارف -واإلسكندرية3114 -م.
 -43نور سلطان :مصادر االلتزام في القانون المدني" -دارسة مقارنة بالفق اإلسلمي" -الطبعة
الخامسة -دار الثقافة -عمان4143 -هـ ـ ـ 3144م.
 -44نور سلطان :حكام االلتزام -دراسة مقارن في القانون المصر واللبناني -دون طبعة -بيروت-
دار الن

ة العربية4914 -م.

 -41توفيق حسن فرج وجلل علي العدوى :النهرية العامة لللتزام مصادر االلتزام– حكام االلتزام-
مقارن بين القوانين العربية -دون طبعة -منشورات الحلبي الحقوقية -بيروت3113 -م.
 -49توفيق حسن فرج :دروس في النهرية العامة لللتزام -دون طبعة -مؤسسة الثقافة الجامعية-
اإلسكندرية.4993 -
 -41توفيق حسن فرج :عقد البي والمقاي ة -مؤسسة الثقافة الجامعية4919 -م.
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 -49جميل الشرقاو  :النهرية العامة لللتزام -الكتاد األول( -مصادر االلتزام) -دون طبعة -دار
الن

ة العربية -القاهرة4999 -م.

 -41جميل الشرقاو  :نهرية بطلن التصرف القانوني -دون طبعة -دار الن

ة العربية -القاهرة-

4991م.
 -49حسن علي الذنون ومحمد سعيد الرحو :الوجيز في النهرية العامة لللتزام -الجزء األول-
مصادر االلتزام -دراسة مقارنة بالفق اإلسلمي والمقارن -الطبعة األول -دار وائل للنشر والتوزي -
عمان3113 -م.
 -31خليل حمد حسن قدادة :الوجيز في شرل القانون المدني الفلسطيني -العقود المسماة -الكتاد
األول -عقد البي  -دراسة مقارن – الطبعة الخامسة -مكتبة القدس -غزة3141-3119 -م.
 -34رم ان بو السعود :شرل العقود المسماة -الطبعة األولى -الدار الجامعية -بيروت4991 -م.
 -33سليم رستم باز :شرل مجلة األحكام العدلية -دار العلم للجمي  -دون طبعة -بيروت -لبنان
الطبعة الثالثة4141 -هـ4991-م.
 -34سليمان مرقس :الوافي في شرل القانون المدني– الطبعة األولى -عالم الكتد القاهرة4919 -م.
 -31سمير عبد السيد تناغو :مصادر االلتزام -العقد -اإلرادة المنفردة -العمل غير المشرو  -اإلثراء
بل سبد -القانون -دون طبعة -منشأة المعارف باإلسكندرية3119 -م.
 -39عاطف النقيد :نهرية العقد :الطبعة األولى -منشورات عويدات -بيروت4914 -م.
 -31عباس العبود  :شرل حكام العقود المسماة في القانون المدني -البي واإليجار -الطبعة األولى-
دار الثقافة للنشر والتوزي  -عمان4141 -هـ3119 -م.
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 -39عبد الحميد الشواربي :المشكلت العملية في تنفيذ العقد -دون طبعة -دار المطبوعات-
اإلسكندرية4919 -م.
 -31عبد الرحمن حمد جمعة الحللش  :الوجيز في شرل القانون المدني األردني -عقد البي  -دراسة
متقابلة م الفق اإلسلمي والقوانين المدنية العربية -الطبعة األولى -دار وائل للنشر -األردن-
3119م.
 -39عبد الرحمن عياد :ساس التزام العقد – النهرية والتطبيقات -دون طبعة -المكتد المصر
الحدي

للطباعة اإلسكندرية -دون سنة نشر.

 -41عبد الرزاق السن ور  :الوسيط -الجزء الثاني -الطبعة الثانية -دار حياء الت ار

العربي-

بيروت4994 -م.
 -44عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني -نهرية االلتزام بوج عام– مصادر
االلتزام -المجلد األول -العقد– الطبعة الثالثة– دار الن

ة العربية– القاهرة– 4914م.

 -43عبد الرزاق السن ور  :نهرية العقد -الجزء األول -المجم العلمي العرد اإلسلمي -بيروت-
دون سنة نشر.
 -44عبد الرزاق السن ور  :الوسيط في شرل القانون المدني المصر – الجزء الراب  -البي
والمقاي ة– دون دار نشر -دون سنة نشر.
 -41عبد الرازق حسين يس :النهرية العامة لللتزامات -الجزء الثاني -حكام االلتزام -الطبعة
الثانية -الناشر كلية شرطة دبي4991 -م.
 -49عبد السلم الترمانيني :نهرية الهروف الطارئة– دار الفكر– دمشق4999 -م.
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 -41عبد الفتال عبد الباقي :نهرية العقد واإلرادة المنفردة -دراسة معمق ومقارنة بالفق اإلسلمي-
من موسوعة القانون المدني المصر  -الطبعة األولى -دار الن

ة العربية4911 -م.

 -49عبد القادر الفار :مصادر االلتزام -مصادر الحق الشخصي في القانون المدني -الطبعة
األولى -اإلصدار الثاني -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي  -عمان4991 -م.
 -41عبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاو  :مصادر االلتزام" -مصادر الحق الشخصي في القانون
المدني" -الطبعة الثالثة -دار الثقافة -عمان -سنة 414هـ3144-م.
 -49عبد الكريم زيدان :المدخل لدراسة الشريعة اإلسلمية– الطبعة الرابعة عشر -مؤسسة الرسالة –
بيروت4141 -هـ4991-م.
 -11عبد المجيد الحكيم :الكافي في شرل القانون المدني األردني والقانون المدني العراقي والقانون
المدني اليمني -الجزء األول -دون طبعة -عمان الشكة الجدة للطباعة4994 -م.
 -14عبد المجيد الخ ارو و حمد براهيم :تاريخ النهم االجتماعية والقانونية -دون طبعة -بيروت-
الدار الجامعية4993 -م.
 -13عبد المنعم البدراو  :النهرية العامة االلتزام -الجزء األول -مصادر االلتزام -دون طبعة -دون
دار نشر4919 -م.
 -14عبد المنعم حسني :الموجز -النهرية العامة لللتزام -دون طبعة -دار المطبعة الحديثة-
4994م.
 -11عبد المنعم فرج الصدة :نهرية العقد في قوانين البلد العربية -دون طبعة -دار الن
– القاهرة4991 -م.
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ة العربية

 -19عبد الناصر العطار :العقود المسماة البي واإليجار والتأمين -دون طبعة -مطبعة النسر الذهبي
دار عابدين3114 -م.
 -11عبد الناصر توفيق العطار :مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعاملت المدني اإلماراتي-
الطبعة الثانية -جامعة اإلمارات المتحدة العربية -دون سنة.
 -19عبد الناصر توفيق العطار :حكام العقود في الشريعة اإلسلمية والقانون المدني" -عقد البي "-
الطبعة األولى -مطبعة السعادة -القاهرة4991 -م.
 -11عبد الودود يحيى :الموجز في النهرية العامة لللتزامات– المصادر األحكام -اإلثبات -القسم
األول -مصادر االلتزام -دون طبعة -دار الن
 -19عدنان خالد التركماني:

ة العربية -القاهرة4991 -م.

وابط العقد في الفق اإلسلمي -جامعة األزهر -الطبعة األولى -دار

الشروق للنشر والتوزي والطباعة -جدة4114 -هـ4914-م.
 -91علي حيدر :درر األحكام شرل مجلة األحكام -المجلد األول -البيو  -اإلجارة -الكفالة -دون
طبعة -دار الثقافة للنشر والتوزي  -األردن4144 -ه3141-م.
 -94عمر السيد مؤمن :التغرير والغبن كعيبين في الر اء في قانون المعاملت المدنية اإلماراتي-
دراسة مقارن  -بالقانون المدني المصر والفق اإلسلمي -دون طبعة -دار الن

ة العربية -القاهرة-

4999م.
 -93محمد حسن عبد الرحمن :مشروعية المحل في التشريعات العربية -دراسة مقارنة -دار الن
العربية– القاهرة4999 -م.
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ة

 -94محمد شريف عبد الرحمن :دروس في شرل القانون المدني -النهرية العامة لللتزامات -الجزء
األول -مصادر االلتزامات -المجلد األول -المسئولية العقدية -الطبعة األولى -مكتبة الن

ة

المصرية4994 -م.
 -91محمد لبيد شند :دروس في نهرية االلتزام (مصادر االلتزام) -دون طبعة -دار الن

ة

العربية -القاهرة3114 -م.
 -99محمد وحيد الدين سوار :االتجاهات العامة في قانون المعاملت المدنية لدول اإلمارات العربية–
دراسة مقارنة -بالمدونات العربية -دون طبعة -دار المتنبي للطباعة والنشر -العين4119 -هـ-
4911م.
 -91محمود جمال الدين زكي :الوجيز في نهرية االلتزام -مطبعة جامعة األزهر -دون طبعة -دون
دار نشر -القاهرة4991 -م.
 -99محمود عبد الرحمن محمد :الغبن واالستغلل في العقود ودورها في قامة التوازن في العلقات
العقدية" -دراسة مقارنة" -في القانون الو عي والفق اإلسلمي -الطبعة الثانية -مطبعة كتوبر
ال ندسية4999 -م.
 -91محمود علي الراشدان :الغبن في القانون المدني" -دراسة مقارنة" -الطبعة األولي -دار الثقافة
للنشر والتوزي  -عمان4144-هـ3141 -م.
 -99مصطفى مجد

هرجة :العقد المدني ركان و ثاره وبطلن  -دون طبعة -دار محمود للنشر

والتوزي  -القاهرة3113 -م.
 -11موسى سلمان بو ملول :شرل حكام االلتزام في النصوص المقترحة لمشرو القانون المدني
الفلسطيني -الطبعة الثانية -مكتبة القدس -غزة3111 -م.
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 -14موسى سلمان بو ملول :شرل القانون المدني األردني-مصادر االلتزام -الكتاد األول -المصادر
اإلرادية -العقد -والتصرف االنفراد  -دراسة مقارنة– مكتبة القدس -غزة4999 -م.
 -13موسى سلمان بو ملول :شرل قانون البينان رقم ( )1لسنة  -3114الطبعة األولى -دون دار
نشر -غزة3114 -م.
 -14نبيل براهيم سعد :النهرية العامة لللتزام -الجزء األول" -مصادر االلتزام" -المصادر اإلرادية-
العقد -اإلرادة المنفردة -دون طبعة -دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية4991 -م.
 -11ياسين محمد الجبور  :الوجيز في شرل القانون المدني األردني -الجزء األول -مصادر الحقوق
الشخصية -مصادر االلتزامات -دراسة موازية -اإلصدار األول -الطبعة األولى -دار الثقافة للنشر
والتوزي  -األردن4139 -هـ3111 -م.

رابعاً :الرسائل العلمية:
 -4بدر جاسم محمد اليعقود :الغبن في القانون المدني الكويتي– دراسة مقارنة -رسالة دكتوراه-
4919-4911م.
 -3توفيق حسن فرج :نهرية االستغلل في القانون المدني المصر  -رسالة دكتوراه مقدمة لى كلية
الحقوق -جامعة اإلسكندرية -و جيزت بتاريخ  9يونيو 4999م.
 -4جمال الدين ط العاقل :الغبن و ثرة في العقود في القانون المدني المصر  -دار ال دى للطباعة-
القاهرة4119 -هـ4911 -م.
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 -1عبد الكريم يوسف القا ي :نهرية التدليس في القانون المدني المصر واليمني" -دراسة مقارنة
حكام الفق اإلسلمي" -رسالة دكتوراه -مقدمة لى كلية الحقوق -جامعة عين شمس -جيزت بتاريخ
3111/4/49م -دار الن

ة العربية3111 -م

 -9كفال عبد القادر الصور  :التغرير و ثره في العقود -الطبعة األولى -دار الفكر ناشرون
وموزعون -األردن4131 -هـ3119 -م.
 -1المحمد

حمد محمد بو عيسى :النهرية العامة للستغلل في الفق اإلسلمي -دراسة مقارنة-

رسالة دكتوراه -جامعة القاهرة -كلية الحقوق -جيزت سنة3144-3141 -م.
 -9نفين الناعوق :التغرير عيد من عيود اإلرادة -في القانون المدني األردني ومشرو القانون
المدني الفلسطيني -دراسة مقارنة -جامعة األزهر -رسالة ماجستير -جيزت بتاريخ 3143/1/41م.
 -1هائل حزام م يود العامر  :النهرية العامة للستغلل -الغبن النات

عن االستغلل -دراسة

مقارنة بين القانون الو عي الفق اإلسلمي -رسالة دكتوراه مقدمة لى كلية الحقوق بجامعة
اإلسكندرية -جيزت بتاريخ  -3111/3/4المكتد الجامعي الحدي 3119 -م.

خامساً :األبحاث العلمية:
 -4حمد الحراكي :الغبن في القانون الفرنسي والقانون األماني" -دراسة مقارنة تحليلية نقدية" -مجلة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية -المجلد  -34العدد األول3119 -م.
 -3ب اء الدين مختار العليلى :الغبن في العقود" -دراسة مقارنة" -مجلة دورية -مع د اإلرادة العامة-
المملكة العربية السعودية -السنة الثامنة والعشرون -العدد  -99سبتمبر 4911م.
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 -4علي الخفيف :الغبن في العقود -بح

منشور في مجلة البحو

والدراسات العربية -المنهمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم -العدد العاشر -دار ناف لطباعة4911 -4999 -م.
 -1محمد براهيم السحيباني :الغبن اليسير والفاح
المل

عبد العزيز االقتصاد

تحليل اقتصاد  -بح

منشور في مجلة جامعة

اإلسلمي -المجلد -41العدد -3مركز النشر العلمي جامعة عبد

العزيز -جدة4131 -هـ3119 -م .
 -9محمد عبد الجواد :الغبن اللحق والهروف الطارئة -بح

منشور في مجلة القانون واالقتصاد

تصدره كلية الشريعة والقانون مطبعة جامعة األزهر -العدد الثاني -دون سنة نشر.
 -1محمد يحيى المحاسنة :حاالت االعتداد بالغبن بين الشريعة بين والقانون المدني األردني "دراسة
مقارنة" -بح

محكم منشور في مجلة مؤتة للبحو والدراسات -جامعة مؤتة األردن -المجلد الخامس

العدد األول4991 -م.

سادساً :القوانين:
 -4مجلة األحكام العدلية الصادر بمرسوم سلطاني سنة 4191م.
 -3قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ .4943/4/9
 -4القانون المدني المصر رقم ( )444لسنة 4911م.
 -1القانون المدني العراقي رقم ( )11لسنة 4994م
 -9القانون المدني األردني رقم ( )14لسنة 4991م
 -1القانون المدني الليبي رقم( )39لسنة 4491هـ .
 -9القانون المدني اليمني رقم ( )41لسنة 3113م.
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 -1القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة ( )1لسنة 3143م.

سابعاً :المذكرات والمبادئ اإليضاحية:
 -1المذكرات اإلي احية لمشرو القانون المدني الفلسطيني– ديوان الفتوى والتشري 3114 -م.
 -3المباد القانونية لمحكمة التمييز األردنية في الق ايا الحقوقية الجزء السادس عداد المكتد الفني.
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الفهرس

المو ـو

الرقم

الصفحة

1

هداء

ت

2

شكر وتقدير

ج

3

ملخص الرسالة باللغة العربية

ل

4

ملخص الرسالة بالغة االنجليزية

د
1

ومشكلت

9

مو و البح

1

همية البح

3

9

ال دف من البح

4
4

البح

1

نطاق من

9

خطة البح

5

41

الفصل األول :مــاهية ال ــغبن

6

44

المبح

األول :مف وم الغبن

7

12

المطد األول :تعريف الغبن

8

13

والً :تعريف الغبن في اللغة

8

14

ثانياً :تعريف الغبن في االصطلل

11
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15

المطلد الثاني :ساس الغبن

11

16

والً :الغبن والحرية التعاقدية

11

17

ثانياً :الغبن مسألة اجتماعية

19

18

ثالثاً :ملزمة الغبن لألخلق والدين والعدل

34

19

رابعاً :تفسير الغبن باللجوء لى نهرية السبد

34
29

الثاني :شـروط الـغـب ــن

20

المبح

21

والً :ن يكون العقد من عقود المعاو ة

21

22

ثانياً :ن يكون العقد محدد القيمة

41

23

ثالثاً :عدم انعقاد العقد بطريق المزايدة و المناقصة

31

24

رابعاً :ن يكون العقد ملزماً للجانبين

31

25

خامساً :ن يكون الغبن وقت تكوين العقد

39

26

سادساً :ن يكون الغبن فاحشاً

39

27

سابعاً :وجود اقتران الغبن بالتغرير و االستغلل

43

الثال  :تمييز الغبن عن األنهمة القانونية التي تتشاب مع

28

المبح

29

المطلد األول :الغبن المعاصر واللحق

41

30

المطلد الثاني :الغبن ونهرية الهروف الطارئة

51

31

المطلد الثال  :الغبن وعقود اإلذعان

14

32

المطلد الراب  :الغبن والشرط الجزائي

69
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49

33

المطلد الخامس :الغبن وعيود اإلرادة

94

34

الفصل الثاني :ثر الغبن على العقد

93
94

األول :موقف التشريعات من الغبن

35

المبح

36

المطلد األول :موقف مجلة األحكام العدلية من الغبن

91

37

والً :النهرية المادية للغبن في مجلة األحكام العدلية

91

38

ثانياً :النهرية الشخصية للغبن في مجلة األحكام العدلية

414

39

المطلد الثاني :موقف القانون المدني األردني من الغبن

411

40

والً :النهرية المادية للغبن في القانون المدني األردني

411

41

ثانياً :النهرية الشخصية للغبن وفقاً للقانون المدني األردني

109

المطلد الثال  :موقف القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا غزة من
42

141

الغبن
والً :نطاق نهرية االستغلل في القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطا

43

غزة

141

44

ثانياً :النهرية المادية للغبن في القانون المدني المطبق في قطا غزة

113

المطلد الراب  :مدى كفاية حكام التشريعات محل البح
45

بين األداءات المتقابلة

46

المبح

47

المطلد األول :جزاء الغبن

في قامة التوازن
119
131

الثاني :آثار وجزاء الغبن

134
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والً :فسخ التصرف القانوني للغبن وفقاً لألحكام مجلة األحكام العدلية والقانون
48

123

المدني األردني
ثانياً :بطال التصرف القانوني للغبن وفقا ألحكام القانون المدني الفلسطيني

49

المطبق في قطا غزة

141

50

المطلد الثاني :دعوى الغبن

141

51

والً :تحديد طبيعة دعوى الغبن

141

52

طبيعة الميعاد

131

53

دعوى نقاص الثمن

139

54

ثبات الغبن

114

55

ثانياً :دعوى الغبن الخاصة بعقود معينة

144

56

القسمة االتفاقية

143

57

حالة بي عقار مملو لشخص ال تتوافر في األهلية

146

58

الخاتمة

149

59

والً :النتائ

149

60

ثانياً :التوصيات

152

61

المراج

155

62

والً :المراج اإلسلمية

155

63

ثانياً :كتد اللغة العربية

155
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64

ثالثاً :الكتد القانونية

156

65

رابعاً :الرسائل العلمية

163
164

العلمية

66

خامساً :األبحا

67

سادساً :القوانين

165

61

سابعاً :المذكرات والمباد اإلي احية

166

69

الف رس

167
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