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ملخص الرسالة
تتناول هذه الدراسة بيان أحكام قاعدة االشتراط لمصلحة الغير التي نظمها القانون المدني
الفلسطيني رقم  4لسنة  4134المطبق في قطاع غزة  ،وكذلك أحكام ونصوص القانون المدني
المصري رقم  313لسنة  3141ومن هذا المنطلق كان علينا الخوض في أحكام االشتراط لمصلحة
الغير  ،ألنه يعتبر خروجا حقيقيا على مبدأ نسبية أثر العقد  ،وذلك وفقا لما سارت عليه القوانين
المقارنة  ،وكذلك وفقا لما تعارف عليه الفقه والقضاء والتي أكدت جميعها على أن االشتراط لمصلحة
الغير يعد خروجا حقيقيا على مبدأ نسبية أثر العقد،وكما هو معروف فان العقد ال يلزم سوى عاقديه
الّذين أبرماه  ،وال يتعداهما الى الغير ولكن من خالل قاعدة االشتراط لمصلحة الغير أصبح بإمكان
ثار ألشخاص لم يولدوا بعد ،كما في حالة تأمين االب لمصلحة أوالده اللّذين لم
المتعاقدين ترتيب آ ا
يولدوا بعد  ،ولكي يكون المتعاقدين أمام خروج حقيقي على مبدأ نسبية أثر العقد يجب توافر عدة
شروط ،وهي أ ن يتعاقد المشترط باسمه ال باسم المنتفع ،وان تنصرف ارادة المشترط والمتعهد الى
انشاء حق في ذمة المنتفع  ،وأن تكون للمشترط مصلحة شخصية من وراء هذا االشتراط  ،ومن
خالل بحثنا في موضوع االشتراط لمصلحة الغير أوصينا بضرورة تعديل بعض مواد القانون المدني
 ،ومنها المواد المنظمة لعقد التأمين على الحياة وذلك لكي يستفيد منه من هم ليسو مسلمين ويقيموا
في فلسطين  ،وكذلك تعديل بعض المواد في القانون المدني الفلسطيني وذلك خشية استغالل قاعدة
االشتراط في التحايل على أحكام القانون  ،و أيضا قمنا بالتطرق لعقد امتياز المرافق العامة بشكل
عام الن قاعدة االشتراط لمصلحة الغير تظهر في مثل هذه العقود  ،وتطرقنا أيضا الى عقد امتياز
شركة االتصاالت الفلسطينية كنموذج لتطبيق مثل هذه العقود في فلسطين.
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A brief of thesis :
The study deals with clarifying the rules of provision base in favour of third party that has
been regulated by the Palestinian law No.4 (2012) applied in Gaza strip, and also the
rules and texts of the Egyptian civil law No.131 (1948). We ought to deal with the rules
of provision base in favour of third party, because it considers a real exception on the
principle of contract impact relativity, according to modern laws amongst the Palestinian
civil law, judiciary, and jurisprudence, all modern laws confirmed that provision base in
favour of thirt party is a real exception on the principle of contract impact relativity.
It's known that the contract obligates the two parties who have signed it only and doesn’t
reach others, but through the base of provision in favour of third party, the two
contractors will be able to arrange impacts for persons who haven’t come to life yet, as
the case of the father who seeks for the sake of his kids who haven’t come to life yet.
In case of a real exception between contractors on the principle of contract impact
relativity, there will be several rules amongst the person who stipulated will contract by
his name not by the name of beneficiary and there will be a personal benefit for the
stipulated person behind this provision. Through our searching about the topic of
provision base in favour of third party, we recommend the necessity of modifying some
materials of the law amongst the regulated materials of insurance contract for life in order
to benefit from it who are not Muslims staying in Palestine, and also modifying some
other materials lest to exploit the base of provision in trickery the law rules. We also dealt
with the contract of public facilities privilege in general as the base of provision in favour
of third party is shown in such contracts and dealt also with the contract of Palestinian
telecommunication company privilege as a sample for implementation such contracts in
Palestine.
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المقدمة
أولا :موضوع البحث ومشكلته:
إن المبدأ العام في استقرار المعامالت ،هو أن العقد قانون المتعاقدين ،واألصل في العقود أن
أثارها تنصرف إلى عاقديها ،وتؤول إليهم ،وال تتعداهم إلي الغير ،فال يستفيد من العقد إال من أبرمه،
وكان طرفاً فيه ،وال يضار منه أحد سوى عاقديه الذين تنتقل إليهم وحدهم الحقوق وااللتزامات
المتولدة عنه ،وهذا هو ما يطلق عليه األثر النسبي للعقد ،أو نسبية آثار العقد ،وفقا لما سارت عليه
غالبية النظم القانونية ،ولكن من خالل تطور مناح الحياة االقتصادية ظهرت استثناءات لقاعدة
نسبية أثر العقد ومن هذه االستثناءات قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،إذ بوجود هذه القاعدة أصبح
من الممكن أن يكتسب الغير حقوقاً من عقود لم يكن طرفا فيها ،أو أن يتعاقد شخص لنفسه دون أن
يشترط حقاً لنفسه ،أو أن يرتب التزاما في ذمته ،فيكفي أن يتعاقد المشترط لنفسه ،وتكون له مصلحة
مادية أو أدبية ،ويستطيع بعد ذلك أن يشترط لغيره حقا.
إن قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،تثير العديد من المشاكل القانونية؛ ألنه كما هو معروف يأتي
االشتراط من خالل التعاقد ،والعقد ليس ّإال مصد اًر من مصادر االلتزام ،وأن تأثر نظرية االلتزام
بالعوامل االقتصادية ،جعلها تلبس ثوباً جديداً ،وانعكس بدوره على موقف الفقه من االلتزام ذاته،
فكان هناك مذهبان ،مذهب مادي ،ومذهب شخصي ،فالمذهب الشخصي يذهب إلى القول :بأن
االلتزام هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين أو عالقة قانونية بين شخصين ،أي أن هذا المذهب
ينظر إلى وضع المدين ،بأنه أشبه ما يكون بصورة مصغرة من الّرق ،ومن المستحيل أن تظهر فكرة
المشارطة من خالل هذا المذهب ،وذلك ألن بتطبيق أحكام هذا المذهب ،ال يمكن أن توجد حوالة
الحق ،بسبب وجود الرابطة الشخصية بين الدائن والمدين ،واذا ما طبقنا المذهب المادي الذي ذهب
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أنصاره إلي أن محل التزام  ،ال يعد أن يكون عنص اًر مادياً  ،وعليه فإن االلتزام يتجرد من الرابطة
الشخصية مما يؤدي ذلك إلي انفصال االلتزام عن شخص الدائن وشخص المدين ،ويختلط بمحله
فيصبح شيئاً ماليا من شأنه أن يزيد من سرعته في التعامل ،وبناء على ذلك؛ يمكن اعمال قاعدة
حوالة الحق بينما في المذهب الشخصي ،ال يمكن إعمالها وكذلك  ،فإن من أهم المشاكل التي يثيرها
االشتراط لمصلحة الغير أن تطبيق المذهب المادي يجعل من الممكن أن نتصور وجود االلتزام دون
دائن وقت نشوئه فيستند االلتزام إلي المدين وحده ،وهذه نتيجة أساسية لتطبيق المذهب المادي على
عكس المذهب الشخصي.
وهكذا ،فإن األخذ بفكرة االلتزام في المذهب المادي ،يساعد على تفسير الكثير من المسائل القانونية،
ومنها نظرية االشتراط لمصلحة الغير خاصة في حال تطبيق هذه النظرية على عقود التأمين
أمن شخص على حياته
لمصلحة شخص غير معين ،أو شخص لم يوجد وقت نشوء االلتزام ،كما لو ّ
لمصلحة أبنائه ،ولم يكن له وقت التأمين ولد ،فإن االلتزام في هذه الحالة ينشأ دون أن يوجد الدائن،
لذلك ال يمكن تفسير هذه المسألة إال بتطبيق المذهب المادي في االلتزام الذي تظهر فيه ،وتفسر من
خالله نظرية االشتراط لمصلحة الغير ،كما وتكمن مشكلة البحث في التعرف على موقف القوانين
المقارنة من قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،وكيفية تنظيم القوانين المقارنة لقاعدة االشتراط لمصلحة
الغير.

2

ثاني ا :أهمية البحث:
تظهر أهمية دراسة موضوع االشتراط لمصلحه الغير في القانون المدني الفلسطيني ،أن االشتراط
لمصلحة الغير يعد من أكثر المواضيع المعقدة ،باعتبار أن هنالك مذهبين لتطبيق االشتراط لمصلحة
الغير ،يختلف منظور كل مذهب عن االخر بشأن هذا االشتراط ،بحيث لو طبقنا المذهب الشخصي،
فال يكون هناك مجاالً لتطبيق قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،كما وتكمن أهمية دراسة االشتراط
لمصلحه الغير في القانون المدني ،في أن القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنه  ،4134قد كان
من بين التشريعات العربية التي نظمت االشتراط لمصلحه الغير ،كما وتكمن أهمية هذه الد ارسة من
خالل التعرف على جميع جوانب االشتراط لمصلحه الغير ،والشروط الالزمة لتحققه ،والتعرف على
األنظمة المشابهة له ،ومدى تمييزه عن غيره من األنظمة.

ثالث ا :الهدف من البحث:
يهدف البحث إلى التعمق في دراسة موضوع االشتراط لمصلحه الغير في القانون المدني ،ذلك أن
هذا الموضوع لم يتناوله باحث أو فقيه ،أو شارح في فلسطين بالدراسة التفصيلية الشاملة ،خاصةً مع
وجود القانون المدني الفلسطيني لعام رقم ( )4لسنة  ،4134كما وأن القانون المدني المصري ،أخذ
بأحكام مختلفة عن األحكام التي جاء بها القانون المدني الفلسطيني ،كذلك يهدف هذا البحث إلى
الوقوف على موقف القوانين المقارنة من األحكام المتعلقة باالشتراط لمصلحه الغير ،األمر الذي
دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع ،والكتابة فيه آملين أن نوفق في كتابته بقدر من الجد واالجتهاد ،وأن
يكون هذا البحث مما يخدم أهداف المعرفة اإلنسانية.
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رابع ا :نطاق ومنهج البحث:
نطاق البحث :ينصرف نطاق هذا البحث إلى دراسة نصوص القانون المدني الفلسطيني رقم ()4
لسنه  ،4134والقانون المدني المصري رقم  313لسنة  3141مع اإلشارة إلى بعض القوانين
المقارنة ،فيما يتعلق بموضوع البحث ،واالسترشاد بأحكام القضاء الوطني و المقارن ،واالهتداء بما
وقف عليه الفقه المقارن في هذا الموضوع.
أما منهج البحث :فهو منهج مقارن نحلل فيه النصوص المتعلقة بأحكام االشتراط لمصلحة الغير
في القانون المدني الفلسطيني والمصري.
خطة البحث
الفصل األول :فصل تمهيدي.
المبحث األول :ماهية االشتراط لمصلحة الغير.
المطلب األول :تحديد المقصود باالشتراط لمصلحة الغير.
المطلب الثاني :تمييز االشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير
وعن القواعد المشابهة.
المبحث الثاني  :مراحل تطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير.
المطلب االول :قاعدة االشتراط في العهد الروماني.
المطلب الثاني :قاعدة االشتراط في العصر الحديث.
المطلب الثالث :مدى تأثير الفقه والقضاء على قاعدة االشتراط.
المبحث الثالث :موقف التشريعات من قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
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المطلب االول :موقف المشرع المصري من قاعدة االشتراط.
المطلب الثاني :المشرع الفلسطيني وقاعدة االشتراط لمصلحة الغير.

الفصل الول :األحكام العامة لقاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
المبحث األول :الشروط الشكلية لعقد االشتراط.
المبحث الثاني :الشروط الموضوعية لعقد االشتراط.
المبحث الثالث :شروط صحة عقد االشتراط.
المبحث الرابع :الطبيعة القانونية لعقد االشتراط.

الفصل الثاني:أحكام الشتراط لمصلحة الغير.
المبحث االول :عالقة المشترط بالمتعهد.
المبحث الثاني :عالقة المشترط بالمنتفع.
المبحث الثالث :عالقة المتعهد بالمنتفع.
الفصل الثالث:التطبيقات العملية لقاعدة الشتراط.
المبحث االول :أهم التطبيقات التقليدية لقاعدة االشتراط.
المبحث الثاني :التطبيقات الحديثة لقاعدة االشتراط.
المطلب االول :عقد التأمين على الحياة
المطلب الثاني :عقد امتياز
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الفصل التمهيدي
ماهية الشتراط لمصلحة الغير و تطوره وموقف التشريعات منه
تمهيد و تقسيم:
لقد نظم المشرع الفلسطيني أحكام االشتراط لمصلحة الغير في ثالث مواد وهي  326الى
321من القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة  4134المطبق في قطاع غزة ،لذلك سنقوم بالتعريف
بفكرة االشتراط لمصلحة الغير  ،في هذا الفصل و تحديد المقصود بماهية االشتراط لمصلحة الغير،
وذلك من خالل عرض تعريف االشتراط لمصلحة الغير وتحليله ،مع بيان الشروط الواجب توافرها
فيه ،وأهم ما يميزه عن غيره من األنظمة التي تتشابه معه ،وكيفية معالجة التشريعات المقارنة لقاعدة
االشتراط لمصلحة الغير مما ينبغي معه تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وذلك على النحو اآلتي:
المبحث األول :ماهية الشتراط لمصلحة الغير ،والتمييز بينه وبين قاعدة التعهد عن الغير.
المبحث الثاني :مراحل تطور قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
المبحث الثالث:موقف التشريعات من قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.

المبحث األول
ماهية الشتراط لمصلحة الغير والتمييز بينه وبين قاعدة التعهد عن الغير
تمهيد وتقسيم:
ا ن االشتراط لمصلحة الغير ينطوي على خروج حقيقي على قاعدة اقتصار منافع العقود
على مبرميها دون غيرهم ،والن التعاقد يكون في حاالت كثيرة مرتبا حقوقا الجنبي عن هذا العقد ،
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اال أن قاعدة االشتراط لها شروطها التي يجب أن تتوافر فيها  ،والتي تجعلها تختلف عن قواعد
اخرى مشابهة لها مم ينبغي معه ،معه تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول :تعريف الشتراط لمصلحة الغير.
المطلب الثاني  :تمييز الشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير وعن ما يشابهه من قواعد
قانونية.

المطلب األول
تعريف الشتراط لمصلحة الغير
تقسيم:
سنقوم في المطلب األول بتحديد المقصود باالشتراط لمصلحة الغير لغة ،ومن ثم تعريفه
اصطالحاً  ،وذلك على النحو اآلتي:
اولا :تعريف الشتراط لغة.
ثانيا :تعريف الغير لغة.
ثالث ا :تعريف المصلحة لغة.
رابع ا :تعريف الشتراط لمصلحة الغير اصطالح ا.
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أولا :لفظ الشتراط لغ اة:
سنقوم في هذا المطلب بتحديد المقصود باالشتراط لمصلحة الغير لغةً وفي االصطالح،
وتبيان ما ورد في مفاهيم اللّغة من توضيح المعنى اللّغوي لمصطلح االشتراط لمصلحة الغير
كاألتي:
ورد لفظ االشتراط في معاجم اللّغة بأكثر من معنى ،فيقال الشرط إلزام الشيء ،والتزامه في البيع
ونحوه كالشريطة(.)3
والشرط أيضاً هو معروف ،وكذلك الشريطة ،والجمع شروط ،وشرائط ،والشرط إلزام الشيء والتزامه
يشرط ويشرط شرطاً ،واشترط عليه ،والشريطة كالشرط،
في البيع ونحوه ،وقد شرط له وعليه كذا ً ،
وقد شارطه وشرط له ،وشرط لألجير يشرط شرطاً (.)4
وأيضا جاء شرط قبل شرطه ،أي ما يوضع ليلتزم به في بيع ،أو معاهدة ،أو التزام بأمر ما ،مثل
شرط عليه في البيع ونحوه ،شرط كل منهما على صاحبه ،أشترط عليه بمعنى شرطا أشترط كذا
ألتزم ،والشرط مصدر إلزام والشيء والتزامه في البيع ونحوه ،والشرط يمكن صاحبه إلزامه إياه،
والمشروط إن كان له أو عليه (.)1

( )3القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي :الجزء الثاني ،مكتبة الفارابي ،دون سنة نشر ،ص 113وما بعدها.
( )4لســان العــرب ابــن منظــور جمــال الــدين أبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم األنصــاري اإلفريقــي المصــري لســان اللســان تهــذيب لســان العــرب:
منشورات دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،دون سنة نشر ،ص 411وما بعدها.
( )1محــيط المحــيط  ،بطــرس البســتاني  :الجــزء الخــامس  ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت لبنــان ،3111 ،ص .311والمنجــد فــي اللغــة واألدب
والعلوم ،لويس معلوف والطبعة الجديدة ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،3126 ،ص 16وما بعدها.
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ثاني ا :تعريف الغير لغة:
غير من حرف المعاني ،تكون نعتا ،وتـكون بمعنى ال ،وقيل بمعنى سوى ،والجمع أغيار،
وهي كلمة يوصف بها  ،ويكون غير بمعنى ليس ،ويقال تغير الشيء عن حاله أي تحول ،والغير
االسم من التغير ،وغير عليه األمر حوله ،وتغايرت األشياء اختلفت (.)3
كذلك جاء معنى أخر للغير الشيء بدل بغيره ،يقال غيرت ثيابي ،أو غيرت دابتي ،ويقال جعله على
غير ما كان عليه ،وجاء أيضاً أن الغير هو التغيير ،وفى القانون الطرف الثالث للخصومة.

()4

ثالثا :تعريف المصلحة لغة:
ورد لفظ اإلصالح في معاجم اللغة بأكثر من معنى ،فاإلصالح نقيض اإلفساد ،والمصلحة
وحدة المصالح ،واالستصالح نقيض االستفساد ،وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت(.)1

( )3لسان العرب ابن منظور أبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم لسـان اللسـان تهـذيب لسـان العـرب العـرب  :،الجـزء الثـاني ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت ،لبنان .ص  411وما بعدها.
( )4المعجم الوسيط ،إبراهيم أنـيس :عبـد العلـيم منتصـر ،عطيـة الصـوالحي محمـد خلـق ا أحمـد :الجـزء الثـاني ،الطبعـة الثانيـة ،دون دار نشـر
ص .661وقــد عــرف الغيــر بأنــه "كــل مــا ســوى الخلــف العــام والخــاص والــدائنين أي كــل شــخص أجنبــي عــن حلقــة المتعاقــدين المتولــدة عنــه وال
تربطـه بهمـا أي رابطـة إلزاميــة " ،مـأمون الكزبـري :نظريــة االلت ازمـات فـي قــانون العقـود و االلت ازمـات المغربــي ،الجـزء األول ،مصـادر االلت ازمــات،
دون سنه نشر ،ص.464
( )1لســان العــرب ،ابــن منظــور :المجلــد ال اربــع ،الجــزء  ،16دار الكتــب العلميــة ،دون ســنه نشــر ،ص 4471ومــا بعــدها .والزمخشــري :اســاس
البالغة ،دار صادر ،بيروت 3111هـ ،م 3171م ،ص.121
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وأصلح صالحا وصلوحا زال عنه الفساد ،والشيء إذا كان نافعاً أو مناسباً يقال هذا الشيء يصلح
لك ،وأصلح في علمه ،أو أمره بما هو صالح نافع ،يعني زال فساده ،أي أزال ما بينهما من عداوة
وشقاق ،فالمصلحة هي المنفعة ،واألخيرة هي تحصيل اللذة وابقائها (.)3
يتضح مما سبق؛ أن لفظة االشتراط في التعريفات جاءت متعددة ومتقاربة ،ولها معان كثيرة حول
االلتزام بشيء تجاه شخص آخر ،يفهم أيضاً من التعريفات السابقة أن الشرط يلزم واضعه ،ويلزم
الطرف اآلخر في العقد ،أي أن االشتراط والمشارطة تسير جنباً إلى جنب مع مفهوم االلتزام بشكل
عام في القانون المدني؛ ألن االشتراط كما سيتضح لنا جاء في اللغة بمعنى االلتزام بشيء ،والزام
الطرف اآلخر بشيء ،من خالل مشارطه ،أو شرط يوضع في عقد بين أطراف هذا العقد.

رابع ا :تعريف الشتراط لمصلحة الغير اصطالح ا:
من المسلم به أن المشرع قد درج في كثير من األحيان على عدم وضع تعريفات للمصطلحات
القانونية ،تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون ،ولكن ما نود التأكيد عليه ،هو أن قاعدة االشتراط
لمصلحة الغير هي قاعدة تأثرت كثي اًر وتطورت بأحكام القضاء ،وخاصة القضاء الفرنسي
والمصري ،أي أن القضاء ساهم مساهمة كبيرة في تطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير،
وأخرجها من دائرة االستثناء  ،إذ أن االستثناء كان مقبوالً ،ولكن التطور الالحق اتجه نحو
التوسع في تطبيق قاعدة االشتراط ،وأصبح االستثناء تدريجيا هو المبدأ(.)4

( )3لسان العرب ابن منظور  :مرجع سابق  ،ص  4471وما بعدها .والزمخشري :مرجع سابق ،ص.121
( )4جاك غستان :المطول في القانون المدني ،مفاعيل العقد ،المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،دون سنه نشر،
ص.726
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ومن التعريفات الفقهية لالشتراط لمصلحة الغير هو "تعاقد يتم بين شخصين احدهما يسمى المشترط،
وآخر يسمى المتعهد ،وبموجب هذا التعاقد يشترط األول على الثاني أن يلتزم هذا األخير في مواجهة
مباشر في هذه المشارطة،
ا
شخص ثالث أجنبي عن التعاقد يسمى المنتفع ،وينشئ للمنتفع حقا
يستطيع أن يطالب به المتعهد"(.)3وايضا عرف البعض االخر االشتراط بانه ( اشتراط احد طرفي
العقد وهو المشترط على المتعهد بان يلتزم هذا قبل ثالث اجنبي عن العقد وهو المنتفع فيتولد
لالجنبي حق مباشر بمقتضاه يستطيع ان مطالبة المتعهد به) (.)4
أما بشان القوانين المقارنة فان معظم القوانين التي نظمت األحكام الخاصة باالشتراط لمصلحة الغير
اتسمت تعريفاتها بالوضوح الكامل والتام عندما نصت على قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ومن هذه
القوانين القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3114في المادة ( )324والقانون المدني العراقي رقم
( )324لسنة  3123والمادة  322من القانون المدني السوري رقم  21لسنة  3141والمادة ()434
من القانون المدني األردني والمادة ( )442من مشروع القانون المدني العربي الموحد وهو ما تبناه
المشروع الفلسطيني في القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  4لسنة  4134في
المواد ( )321،327، 326فقد أجمعت هذه القوانين على تعريف االشتراط لمصلحة الغير بأنه "إبرام
شخص يسمى "المشترط" عقد مع أخر يسمى "المتعهد" لمصلحة أجنبي عن العقد ،يسمى "المنتفع"
الذي ينشأ له حق مباشرة قبل المتعهد ،يستطيع أن يطالبه بالوفاء به بالرغم من أنه ليس طرفا في

( )3وقـد عــرف الغيــر بأنــه "كــل مــا ســوى الخلــف العــام والخــاص والـدائنين أي كــل شــخص أجنبــي عــن حلقــة المتعاقــدين المتولــدة عنــه وال تربطــه
بهما أي رابطة إلزامية " ،مأمون الكزبري :نظرية االلتزامات في قانون العقود و االلتزامات المغربي ،الجزء األول ،مصـادر االلت ازمـات ،دون سـنه
نشر ،ص.464
( )4أحمد حشمت ابو استيت ،نظرية االتزام في القانون المدني المصري،الطبعة الثانية مطبعة مصر  3124ص .411
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العقد” ( ،)3وأيضاً جاءت تعريفات أخرى لالشتراط لمصلحة الغير  ،فعرفه البعض بأنه " تعاقد شخص
باسمه ،يسمى "المشترط" ،مع آخر يسمى "المتعهد" على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي
عن العقد يسمى المستفيد(.)4
يتضح من التعريفات السابقة  ،بأنها لم تستحدث أي جديد ،و أن معظم تعريفات االشتراط لمصلحة
الغير جاءت متشابهة في جميع جوانبها الشكلية والموضوعية حيث نصت جميع التعريفات على
وجوب وجود عقد بين شخصين ،هما المتعاقد  -المشترط والمتعهد ،يشترط بموجبه األول على الثاني
التزاما معيناً لمصلحة شخصا ثالثا هو المنتفع يستطيع ان يطالب المتعهد بهذا االلتزام.
لذلك فإن القوانين العربية كانت من القوانين التي استحدثت بتنظيمها لالشتراط لمصلحة الغير الن
االشتراط هو استثناء من االصل وهو مبدا نسبية اثر العقد  ،واالصل ان االستثناء ال يجوز الخروج
عليه او التوسع فيه لكن القوانين العربية توسعت في تفسير القاعدة كما فعلت القوانين المقارنة
ونظمت االشتراط لمصلحة الغير ،وذلك من خالل ادخالها في نصوص تنظيم قاعدة االشتراط للقواعد
التي جرى العمل بها فقها وقضاء فيما يتعلق بهذا الموضوع ( ،)1وكذلك أكدت على أن االشتراط
لمصلحة الغير ،هو خروج حقيقي على نسبية أثر العقد؛ الن األصل في العقود هو أن آثارها تتناول
عاقديها وتؤول إليهم ،وال تتعداهم أو تتجاوزهم إلى الغير ،ولكن من خالل قاعدة االشتراط لمصلحة
الغير حدث االستثناء على مبدأ نسبية أثر العقد (.)4
( )3المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،4111 ،ديوان الفتوى دار التشريع ،الوقائع الفلسطينية3411 ،هـ ،4134 -
ص.377
( )4موقعArab Encyclopedia /
( (1إلياس ناصيف  :موسوعة العقود المدنية والتجارية  ،البحث األول  ،أحكام العقد  ،دون دار نشر  ،3111 ،ص .314
) (4عبد المنعم حسني :النظرية العامة لاللتزام ،دون دار نشر ،3113 ،ص .24مشا اًر اليه www.zadetnet.com
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وأيضا أعتبر البعض ان االشتراط لمصلحة الغير ليس خروجا على مبدأ نسبية اثر العقد فقط  ،بل هو
ايضا خروجا على المبدأ القاضي بضرورة وجود صاحب الحق  ،وضرورة تعيينه وقت التعاقد الن من
وجهة نظر اصحاب هذا الرأي ان االلتزام عندما ينشا يجب ان يكون له صاحب معين وهذا هو
(.)3

االصل  ،لكن نظرية االشتراط تتساهل فتسمح بنشوء االلتزام دون تعيين الشخص المنتفع

( )3عباس حسني محمد االشتراط لمصلحة الغير في الفقه االسالمي والقانون المقارن مكتبة االدارة المجلد  34العدد  1لسنة 3117
المملكة العربية السعودية ص . 311

13

المطلب الثاني
تمييز الشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير وعن ما يشابهه من قواعد قانونية
تمهيد وتقسيم:
ان الفكرة االساسية في االشتراط لمصلحة الغير ،هي أن المنتفع وهو اجنبي عن العقد اال
أ نه يكتسب حقا مباش ار قبل المتعهد  ،وهذا الحق ال يمر بذمة المشترط بل يكسبه المنتفع مباشرة عن
عقد االشتراط وهذا ما ال يتوافر في القواعد المشابهة لعقد االشتراط  ،وهذا ما سوف نوضحه في
هذا المطلب حيث سنقسمه كاآلتي:
اول :تمييز الشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير.
لكي نفرق بين التعهد عن الغير واالشتراط لمصلحة الغير  ،فإنه يجب أن نعرض لتعريف
كل منهما ،فالتعهد عن الغير "هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين ،وهو المتعهد بأن يجعل
شخصا ثالثاً يلتزم في مواجهة المتعاقد معه" .وهكذا فإن التعهد عن الغير  ،يعني تعهد شخص آلخر
 ،بأن يحمل شخصا ثالثاً ،وهو الغير على ،قبول االلتزام

()3

بأمر معين وقد ورد التعهد عن الغير في

القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم  4لسنة 4134المطبق في قطاع غزة في المادة (.)322
أما االشتراط لمصلحة الغير؛ والذي ورد في كل من المواد ( 326و 327و ) 321في القانون
المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  4لسنة " 4134فهو إبرام شخص يسمى "المشترط"

( )3موسى سلمان أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في مشروع القانون المدني الفلسطيني ،الطبعة الثانية ،دون دار نشر ،غزة ،ص.414
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عقداً مع آخر يسمى "المتعهد" لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى "منتفع" حيث ينشأ عنه حقا مباش ار
قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به"(.)3
مما تقدم يتضح لنا أن التعهد عن الغير ،إنما ينشئ االلتزام في ذمة الغير من العقد الثاني
الذي يتم بقبول التعهد الذي ابرمه المتعهد األصلي ،أو من إقرار الغير لنشوء هذا االلتزام في ذمته
وأن ذلك يتفق مع قاعدة نسبية أثر العقد ،فيمكن الوصول إليه دون حاجة إلى نص خاص(.)4
ولكن األمر يختلف بالنسبة لالشتراط لمصلحة الغير حيث يكون المنتفع خارج عن نطاق العقد المبرم
بين اطرافه و فيما يلي نبين أوجه الخالف بين القاعدتين وهي كاآلتي:
- 3يتميز االشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير في أن حق المنتفع ينشأ مباشرة عن
العقد بدون حاجة االنتظار لموافقة المنتفع  ،بينما في التعهد عن الغير ال بد من عقد جديد
يتم بين الغير والمتعهد له بنتيجة موافقة األول على الشروط المتفق عليها بين المتعهد
والمتعهد له (.)1
- 4ينصرف أثر التعهد عن الغير للمتعهد  ،ألنه يتعاقد باسمه  ،ولكن في االشتراط لمصلحة
الغير  ،فينصرف أثر االشتراط لمصلحة الغير للمنتفع  ،مع أنه لم يكن طرفا في العقد(.)4

( )3إياد محمد جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام :الطبعة الثانية ،مكتبة ومطبعة دار المنارة ،4133 ،ص .421و سوزان
علي حسن :الوجيز في القانون المدني ،دون طبعة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،4114 ،ص.324
( )4سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني المصري ،الطبعة الرابعة ،دون دار نشر ،3117 ،ص.611
( )1إلياس ناصيف مرجع سابق ص . 316
( )4عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني المصري ،الجزء األول ،3113 ،ص 764وما بعدها.
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 - 1ال يستطيع المتعهد له في التعهد عن الغير أن يكسب أي حق اذا لم يقبل الغير التعهد،
وال يتحمل هذا االخير أي التزام تجاه المتعهد له اذا لم يقبل بالتعهد ،بينما يظل المتعهد في
االشتراط ملزما بتنفيذ التزاماته ،بغذ النظر عن موافقة المنتفع أو عدم موافقته(.)3
ثانيا :تمييز الشتراط لمصلحة الغير عن الفضول:
يختلف االشتراط لمصلحة الغير عن الفضول في أن المشترط يتعاقد بإسمه وليس باسم رب
العمل ،ويكون له مصلحة مادية أو ادبية في التعاقد ،بينما الفضولي يتعاقد باسم رب العمل وال
تكون له مصلحة عند إجراء االعمال بدالً عن صاحب العمل.
المنتفع في التعاقد الجاري لمصلحته ال يضر ،الى دفع أي مبلغ مقابل التعاقد لمصلحته ،بينما
يضطر رب العمل الى دفع مقابل ما أجراه الفضولي من أعمال لمصلحته(.)4
ثالثا :تمييز الشتراط لمصلحة الغير عن الدعوى المباشرة.
الدعوى المباشرة يقررها القانون لمصلحة اشخاص من اجل توفير قدر مناسب لحمايتهم،
والدعوى المباشرة توجد في حاالت متباينة يصعب انتظامها في نظرية عامة وال تقوم هذه النظرية
على اساس فكرة االشتراط لمصلحة الغير .ومثال ذلك الدعوى المباشرة للمؤجر في مواجهة المستاجر
من الباطن ،وفي حاالت كثيرة فان الدعوى المباشرة تخضع لقواعد تختلف اختالفا اساسيا عن الحق
المباشر الذي ينشا عن االشتراط لمصلحة الغير ،وكذلك فان فاعلية الحق المباشر في االشتراط

( )3إلياس ناصيف  :مرجع سابق  ،ص . 316
( )4إلياس ناصيف  :مرجع سابق  ،ص . 316
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تتوقف على صحة العقد االصلي بينما في حاالت كثيرة في الدعوى المباشرة فانها تتمتع بقاعدة
عدم جواز الحتجاج بالدفوع اكما هو الشان في تامين المسئولية المدنية(.)3

المبحث الثاني
تطور قاعدة الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم :
مما ال شك فيه ،أن أي قاعدة قانونية موجودة منذ عهد الرومان  ،تكون قد مرت بمراحل تطور
على مر العصور إلى أن تصل إلى شكلها الحالي المنصوص عليه في القوانين و هذا ما انطبق
بالفعل على قاعدة االشتراط لمصلحة الغير  ،والتي مثلها مثل بقية القواعد القانونية مرت بمراحل
عديدة ،إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن ،لذا سنقوم في هذا المبحث بالتطرق لمراحل تطور
قاعدة االشتراط لمصلحة الغير عبر ثالثة مطالب على النحو اآلتي:

المطلب األول  :قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في العهد الروماني.
المطلب الثاني  :قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في العهد الحديث.
المطلب الثالث  :مدى تأثير القضاء والفقه على تطور قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.

( )3محسن عبد الحميد البيه النظرية العامة لاللتزامات ،مكتبة الجالء الجديدة دون سنة نشر ص. 441
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المطلب األول
قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في العهد الروماني
كان القانون الروماني في عهوده األولى يحافظ على قاعدة " ان العقد ال ينشئ حقاً للغير"،
ووصل في ذلك إلى حد أن منع النيابة في التعاقد( ،)3فكما ال يجوز للمتعاقد أن يشترط حقاً للغير إذا
تعاقد باسمه الشخصي ،كذلك هو ال يستطيع إيجاد حق للغير حتى لو تعاقد باعتباره نائباً عن هذا
الغير(.)4
كما كان يحظر االشتراط لمصلحة الغير ،ألن القاعدة المطبقة "ال يستطيع أحد االشتراط
لمصلحة الغير" حيث أن مبدأ نسبية اثر العقد كان يتعارض مع أن يتمكن الغير من االستفادة من
العقد دون أن يكون هو نفسه متعاقداً من جهة ،وعدم فاعلية االشتراط لصالح الغير بين المشترط
والمتعهد من جهة أخرى ،مما أدى إلى القول في ذلك الوقت بعدم وجود مصلحة للمشترط ،والذي
كان يقال عنه أنه ال يتلقى أي منفعة ؛ ألنه اشترط للغير ،وليس لنفسه ،بالتالي ال يمكن االعتراف
له بأي دعوى( .)1ولكن أمام ما مرت به قاعدة االشتراط لمصلحة الغير من مراحل حيث وضعت

( )3حيـث كــان القـانون الرومــاني يـرفض دعــوى التنفيــذ الجبـري ضــد المشـترط الواعــد؛ وكـان المشــترط فضــالً عـن ذلــك ،بإمكانـه الرجــوع الحقـاً
عن الوكالة المعقودة لمصلحة الغير ،ألن المنتفع فـي ذلـك الوقـت كـان بمثابـة وكيـل المشـترط .جـاك غسـتان :مرجـع سـابق ،ص . 721وسـمير
تناغو  :مصادر االلتزام  ،منشاة المعارف  ،باإلسكندرية  ، 4112ص . 324
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص .761و سوزان على حسن :مرجع سابق ،ص.326
( )1جاك غستان :مرجع سابق ،ص.724
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قيود كثيرة ،أدت إلى تاخير تطور قاعدة االشتراط إال أن الضرورات العملية ،فرضت وجودها في
النهاية ووصلت قاعدة االشتراط إلى ما وصلت اليه في يومنا هذا من تطور (.)3
وكما هو معروف أن تنظيم األسرة هو الذي كان يسود بالفعل في زمن الرومان ،وكانت
تعامالت رب األسرة وكل من هو تحت سلطته من أوالد األسرة ،واألقرباء لم يكونوا يشكلون سوى
أهل واحد للحق ،أي كانت جميع تعاقدات االسرة تنسب إلى رب األسرة ،وكانت شخصية رب األسرة
هي التي تمثل في التعاقدات التي يجريها جميع أفراد األسرة ،ونتج عن ذلك أن االشتراط الذي يجريه
رب األسرة لصالح شخص خاضع له كان صحيحاً ،وبالعكس هذا التمثيل المتبادل كان أثره إضفاء
()4

الصحة على جميع االشتراطات التي يقوم بها أحد أفراد العائلة لصالح آخر

.

وكذلك من أهم النماذج التي استخدمها القانون الروماني لتطبيق قاعدة االشتراط بشكل
خاص في استخدامه وسيلة دفع من شخص ثالث يحدد في العقد ،ويجاز للمدين أن يدفع له ما
يتوجب للدائن وكان الشخص الثالث في هذه الحالة يأخذ دور وكيل المشترط ،وكذلك استخدم القانون
الروماني نظرية أخرى ،يتعلق بوكالة معقودة لمصلحة الغير ،محصورة بين المشترط والواعد بإعتبار
المشترط وكيالً ويظهر المشترط هنا هو المستفيد الوحيد في العقد(.)1
وأيضاً لجأ القانون الروماني إلى وضع شرط جزائي في العقد يجيز للمشترط تطبيقه عند
عدم وفاء المتعهد بما شرط لمصلحته ،ثم تم اللّجوء إلى وضع هذا الشرط الجزائي في العقود حتى

( )3حيث كان القانون الروماني في عهوده األولى أميناً على القاعدة التي تقضي بأن العقد ال ينشئ حقاً للغير ووصل فـي ذلـك الـى حـد منـع
النيابة في التعاقد" .عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص.761
( )4سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 611وما بعدها.
( )1جاك غستان :مرجع سابق ،ص .722وعبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص.764
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صار يفترض وجوده فيها إذا لم يوجد أصالً ،ألن ذلك اعتبر وسيلة إلجبار المتعهد على الوفاء بحق
الغير ،ولكن لم تكن للغير دعوى تخوله مطالبة المتعهد بهذا الحق(.)3
وفي مرحلة تالية؛ اعترف للغير بحق مباشر يكسبه من العقد الذي لم يشترك فيه ،وأعطى
دعوة تمكنه من المطالبة بحقه ،في حاالت خاصة ،منها الهبة المقترنة باشتراط حق لمصلحة الغير،
وأيضاً اشتراط المورث حقا لمصلحة ورثته (.)4

( )3سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 611وما بعدها.
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
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المطلب الثاني
قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في القانون الفرنسي والنجليزي
اولا :قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في القانون الفرنسي
ظلّت قاعدة االشتراط لمصلحة الغير بحاالتها الخاصة التي ذكرت في الفرع السابق ،والتي
استثناء على القاعدة العامة ،وانتقلت بهذا الوصف من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي
اعتبرت
ً
القديم(.)3
وكانت العالمة الفارقة لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير في تقنين نابليون ،على الرغم من أن القانون
المدني الفرنسي القديم قد أحتفظ بالقاعدة الرومانية كما هي إال أن الفارق الحقيقي كان في
االستثنائيين الّذين نص عليهم قانون نابليون في المادة ( )3343وهي هبة المشترط شيئاً للمتعهد ،
واالشتراط عليه في مقابل ذلك حقا ألجنبي عن العقد ،وهو المنتفع ،وهذه الهبة بشرط أما الحالة
الثانية وهي حالة إذا صدر من المشترط عقد معاوضة اشترط أوال حقاً لنفسه ،ثم قرن ذلك بان
اشترط للغير حقاً(.)4
ولعل المشرع الفرنسي في هذه الحالة قد ضيق من جهة ووسع في جهة أخرى باالستثناء و ضيق في
أنه لم يجز للمتعاقد أن يشترط لغيره حقا إال إذا كان مقروناً باشتراطه حقا لنفسه ووسع في أنه أوجد
حاالت يجوز فيها الخروج على مبدأ نسبية أثر العقد وترتيب حقاً للغير االجنبي عن التعاقد(.)1

( )3سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 463وما بعدها .وسوزان على حسن :مرجع سابق ،ص.364
( )4ومع ذلك فلم يكن من السهل ادراك فكرة انصراف منفعة من العقد الى غير عاقديه باعتبارها صـورة مـن صـور االوضـاع القانونيـة مـع مـا
هو ملحوظ من بساطتها .موسى سلمان أبو ملوح :مرجع سابق ،ص .417وعبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص. 766
( )1عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص 764وما بعدها .وسليمان مرقس :مرجع سابق ،ص.463
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ثانيا :قاعدة الشتراط لمصلحة الغير في القانون النجليزي:
االشتراط لمصلحة الغير غير جائز وفقاً للقانون االنجليزي ،ألن المنتفع وهو الدائن لم يحمل
غرما شخصياً يصح أن يكون اعتبا اًر  ،أي سبباً في االلتزام ،الذي يراد ترتيبه في ذمة المتعهد،
ويشترط لتوافر سبب االلتزام في القانون االنجليزي ثالثة شروط ،أن يكون معاص ار لاللتزام ،وأن يكون
مشروعاً وأن يكون شخصياً ،أي أن يكون الغرم الذي تحمله الدائن شخصياً حتى يحق له أن يطالب
بااللتزام الذي ترتب في ذمة المدين ،ثم أن المنتفع ليس طرفاً في العقد فال تنصرف إليه أثار هذا
العقد(.)3

( )3منذر الفضل :الوسيط في شرح االلتزامات وأحكامها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن 4134 ،ص.317
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المطلب الثالث
مدى تأثير الفقه والقضاء على قاعدة الشتراط لمصلحة الغير

بقي االشتراط لمصلحة الغير إلى النصف األول من القرن التاسع عشر غائباً عن األحكام
تقريباً ،ولم يتح لالجتهاد النظر في المسائل المتعلقة باالشتراط حتى عام  3116حيث تم إضفاء
الصحة بصورة شبه منهجية على جميع االشتراطات لصالح الغير ولم يفرض إطالقا أن تكون تابعة
الشتراط أصلي ،وكان التأمين على الحياة محرك هذا التطور(.)3
مستمر يواجه الحاجات العملية لنواحي الحياة ،وبخاصة ما تقتضيه عقود
وبقي تطور القاعدة
اً
التأمين ،والتي كان لها أكبر األثر في تطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير

(.)4

حيث قام الفقه والقضاء بتفسيير كلمة ( )STIPULATIONالواردة في المادة ( )3343من القانون
المدني الفرنسي ،ال باالشتراط كما هو معناها الدقيق بل بالتعاقد بوجه عام ،سواء كان المتعاقد
مشترطا حقاً لنفسه أم مرتباً اللتزام في ذمته  ،وكان المهم هو توافر شرطين:
 - 1أن يتعاقد الشخص لنفسه ،ويستطيع بعد ذلك أن يشترط للغير حقاً ،ودون أن يشترط لنفسه
حقاً وهذا يؤدي إلى أن يتسع االستثناء لكي يضم ما يستجد من حاجات القاعدة(.)1

( " )3وقد وصل في قاعدة االشتراط لمصلحة الغيـر إلـى حـد إجـازة االشـتراط لمصـلحة الغيـر لشـخص غيـر معـين بـل وشـخص غيـر موجـود "
مشا اًر اليها لدى :عبد الرزاق السنهوري :الجزء األول ،مرجع سابق ،ص 764وما بعدها.
( )4عبد المنعم البدراوي :النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ص 461وما بعدها.
( )1عبد الرزاق السنهوري :المجل األول ،مرجع سابق ،ص 762وما بعدها.
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 -4أن يكون للمتعاقد مصلحة مادية أو أدبية تدفعه إلى االشتراط لمصلحه الغير  ،ألن محل التعاقد
يشترط أن يكون فيه فائدة شخصية للمتعاقد ،ألن المشترط تعاقد على منفعة تؤدي للغير  ،فيجب أن
()3

تكون له في هذه المنفعة مصلحة شخصية مادية أو أدبية واال بطل العقد

.

وكذلك كان للقضاء دو اًر حاسماً في تطور القاعدة ففي حكم صدر في  36كانون ثاني لسنة 3111
حكمت محكمة النقض الفرنسية بأن "اإلفادة من التأمين يمكن من جهة أولى في بعض االحتماالت
أن تعود إلى المشترط ،وأن الفائدة المعنوية الناتجة عن المنافع المعطاة ألشخاص معينين تكفي
عالوة على ذلك لتكون مصلحة شخصية في العقد ،ألن المشترط من جهة ثانية يلتزم بأن يسدد
لشركة التأمين عالوات سنوية  ،اذن يكفي ان يكون للمشترط مصلحة مادية او ادبية

لكي يكون

االشتراط صحياً"(.)4
ومن هنا يتضح بأنه كان يكتفي بأن يكون للمشترط مصلحة في العملية التعاقدية  ،وال أهمية تذكر
للمصلحة المادية أو المعنوية ،وبعبارة أخرى ما أن تكون هذه المصلحة موجودة حتى يكون االشتراط
لصالح الغير صحيحاً بدون حاجة ،ألن يكون المتعاقد قد تعاقد لنفسه أيضاً(.)1

( )3عبد المنعم البدراوي :مرجع سابق ،ص 461وما بعدها .وسوزان على حسن :مرجع سابق :ص.431
( " )4أن انتقــاد تطلــب المصــلحة بمماثلــة مصــلحة المشــترط بإرادتــه فــي إنشــاء حــق لصــالح الغيــر ،ي ـرتبط بمفهــوم إرادي بشــكل أساســي مشــبع
بمذهب سلطان االرادة والثابت ان العقد ليس توافق إرادات ،بل هو أيضـا اداة تبـادالت لخدمـة القـانون الموضـوعي وينبغـي أن تتمثـل فيـه منفعـة
اجتماعية أكيدة " جاك غستان :مرجع سابق ،ص 726وما بعدها.
( )1عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص 762وما بعدها.
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المبحث الثالث
موقف التشريعات من قاعدة الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم :
يعود الفضل في ترسيخ قواعد نظرية االشتراط لمصلحة الغير الى القضاء و الفقه
نسيين،
الفر ّ

وكان ذلك من خالل التوسع في تفسير نص المادة ( )3343من القانون المدني

الفرنسي ،بحيث اصبحت قاعدة االشتراط تطبق على جميع الحاالت الجديدة التي تظهر في الحياة
العملية ،مما أدى إلى أن تتاثر جميع القوانين التي نظمت االشتراط لمصلحة الغير بالتوسع الذي
حدث في فرنسا بفعل القضاء والفقه هناك مما يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو
اآلتي-:
المطلب األول  :موقف المشرع المصري من قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
المطلب الثاني  :المشرع الفلسطيني و قاعدة الشتراط لمصلحة.

المطلب األول
موقف المشرع المصري من قاعدة الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد:
إن الخوض في كيفية معالجة التشريعات المقارنة لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،يحتم علينا أن نبدأ
بدراسة وتحليل نصوص القانون المدني المصري لقد نظم القانون المدني المصري االشتراط لمصلحة
الغير في القانون رقم ( )313لسنة  3141فقد نصت المادة ( )324على أنه "-3يجوز للشخص أن
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يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة
مادية كانت أو أدبية -4 .ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباش اًر قبل المتعهد بتنفيذ
االشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه .ما لم يتفق على خالف ذلك .ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل
المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد"-1 .ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة
المنتفع ،اال اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " وكذلك نصت المادة ()322
من ذات القانون على أنه"  -3يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن
المنتفع إلى المتعهد رغبته في االستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد -4 .وال يترتب
على نقض المشارطة أن تب أر ذمة المتعهد قبل المشترط ،إال إذا اتفق صراحةً أو ضمنا على خالف
ذلك وللمشترط إحالل منتفع آخر محل المنتفع األول كما وله أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من
المشارطة" .وكذلك نصت المادة ( )326على أنه "يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن يكون
المنتفع شخصا مستقبال أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصيا أو جهة لم يعينا وقت العقد
متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة".
والمالحظ أن نصوص القانون المدني المصري الجديد بها تمييز واضح عن النص القديم ولكن ومن
خالل استعراضنا لنصوص القانون المدني المصري المنظمة لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير،
الواضح أن المشرع المصري لم يستحدث جديدا سوى أنه قام بتقنين ما جرى عليه العمل الفقهي في
كل من مصر وفرنسا وما جاءت به أحكام المحاكم المصرية بشأن االشتراط لمصلحة الغير(.)3

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص.763كذلك جاء في المذكرة اإليضاحية أن أصل هذه المادة هي المادة -31-
من المشروع المدني االيطالي التي تقرر أن العقود ال يترتب عليها ضرر لغير عاقديها ولكن يجوز أن ينصرف إليهم نفع ويظهر من المادة
أن االلتزامات التي تترتب على العقد ال تنصرف إلى الغير ولكن يمكن أن تكسب العقد حقوقا للغير لذلك أعطى هذا النص تصو ار جديداً=
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ومن خالل مناقشتنا لتنظيم المشرع المصري لالشتراط لمصلحة الغير فاننا سنقوم بمناقشة
نص المادة ( ) 317من القانون المدني المصري الملغي لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،حيث
وضع المشرع المصري في القانون المدني القديم نصاً بالتحديد في المادة ( )317منه بأن "من
عقدت على ذمته مشارطه بدون توكيل منه ،فله الخيار بين قبولها أو رفضها" رغم ما قيل عن
النص السابق من نقض اال أنه جاء أعم وأشمل من نص المادة ( )3343مدني فرنسي( ،)3والتي
جاءت بإستثنائين على قاعدة نسبية أثر العقد التي نص عليها في القانون المدني الفرنسي ،وبالتحديد
في المادة  3331حيث تنص على جواز االشتراط لمصلحة الغير إذا حصل شرط لمنفعة اشترطها
العاقد لنفسه ،أو لهبة قدمها لمتعاقد معه .حيث يفهم من نص المادة ( )3343من القانون المدني
الفرنسي وما جاءت به من استثناء ،هو جواز االشتراط لمصلحة الغير من ناحية العقود التي يصح
فيها هذا االشتراط مع تقييده بضرورة اشتراط المشترط حقا لنفسه فوق ما اشترطه لمصلحة غيره(.)4
أما نص المادة ( )317في القانون المدني المصري الملغي والتي نصت على أنه "عقدت على ذمته
مشارطه بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها "
يتضح من النص السابق أنها جاءت غامضه و حائ ار بين أن يكون نصاً في التعهد عن الغير ،أو
أن يكون نصا في عمل فضولي ،أو أن يكون نصا في االشتراط لمصلحة الغير.

()1

=للنظرية االشتراط لمصلحة الغير وهذا هو االستثناء الحقيقي الذي يرد على النص وتتطابق هذه المادة  324مصري  321سوري وتقارب
المادة  411أردني و 441عربي موحد.
( )3حيــث نصــت المــادة ( )3343علــى أنــه" يمكــن جزئيا،االشــتراط لمصــلحةالغير عنــدمايكون شــرطا الشــتراط لصــالح الــذات او شــرطا لهبــة
يقدم الى اآلخرين ،ومن قام بهذا االشتراط ال يسعه الرجوع عنه اذا اعلن الغير عن ارادته في االستفادة منه".
( )4جاك غستان :مرجع سابق،ص 727وما بعدها
( )1عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص 766وما بعدها.
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وبناء على ما اعتبر غموضا في نص المادة  317من القانون المدني المصري القديم " ،انتهى الرأي
في هذا الشأن بترجيح هذا المعنى األخير أي االشتراط لمصلحة الغير حيث قام الفقه والقضاء
بتكملة ما به من نقص وبخاصة بمناسبة تطبيقه على عقد التأمين"(.)3

المطلب الثاني
المشرع الفلسطيني و قاعدة الشتراط لمصلحة الغير
نصت المادة ( )324من القانون المدني الفلسطيني رقم 4لسنة  4134على أنه "إذ ال يرتب العقد
التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً".
كذلك نصت المادة ( )326من القانون المدني الفلسطيني على أنه" –3يجوز للشخص أن يتعاقد
باسمه علىحقوق يشترطها لمصلحة الغير ،إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة مادية كانت
أو أدبية -4 .يترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباش اًر قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط
يستطيع أن يطالبه بوفائه .ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل
المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد -1 .يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع
إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك".

( )3نقالً عن المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني المصري الجديد رقم  313لسنة  3141إلى أنه " ...وفي هذا الصدد اصبح اليوم
االشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامة ،بعد أن كان استثناء ال يعمل به إال في حاالت بخصوصها ولهذه العلة استبدل المشرع المصري المادة
القديمة بالنص الجديد " مشار إليه عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص.763
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واالشتراط لمصلحة الغير ّعرف في المذكر اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني هو "إبرام
شخص يسمى المشترط عقداً مع أخر يسمى المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع الذي
ينشأ له حقا مباش ار قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به" ،بالرغم من أنه ليس طرف في العقد
ويتضح كذلك من خالل دراسة هذا التعريف أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ أي اتجاه جديد في تعريفه
لالشتراط لمصلحة الغير بل سار على ما سارت وأخذ بما أخذت به معظم التشريعات المقارنة ألن
هذا التعريف الذي ورد في المذكرة اإليضاحية جاء مساي ار لما جاءت به معظم التشريعات المقارنة(.)3
وكذلك نصت المادة  327على أنه " -3يجوز للمشترط دون دائنة أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل
أن يعلن المنتفع إلى المتعهد رغبته في االستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد -4 .وال
يترتب على نقض المشارطة أن تب أر ذمة المتعهد قبل المشترط إال إذا اتفق صراحةً أو ضمنا على
خالف ذلك وللمشترط إحالل منتفع آخر محل المنتفع األول كما له أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من
المشارطة" (.)4

وكذلك نصت المادة  151من القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة  2112على ما يلي:

( )3المــذكرة اإليضــاحية لمشــروع القــانون المــدني الفلســطيني ،مرجــع ســابق .ص  313ومــا بعــدها  -وقــد عرفــه الــبعض فــي فرنســا بأنــه "...
عملية ثالثية األشخاص يتفق فيها احد الفرقاء المسمى مشترطا  ،مع فريق ثان  ،يسـمى واعـدا  ،علـى ان يقـوم هـذا الفريـق الثـاني بتقـديم شـيء
لصالح شخص ثالث يسمى مستفيد " جاك غستان :مرجع سابق ،ص.721
(" )4حيث جاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني أن هذه النصوص تتعلق بنظرية االشتراط لمصلحة الغير ويعد
االشتراط لمصلحة الغير استثناءا حقيقياً من قاعدة قصور العقد على المتعاقدين ألنه يرتب حقا لشخص ثالث لم يكن طرفا في العقد وال خلفا
خاصا أو عاما لطرف فيه راجع المذكرات االيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص 311وما بعدها.
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"يجوز في الشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبالا أو جهة مستقبلة كما يجوز
أن يكون شخصيا أو جهة غير معينين وقت العقد ،إذا كان تعيينهما مستطاعا حين ينتج العقد
أثره طبقا لالشتراط))( ،)3وفي نهاية معالجتنا لهذا الفرع يتبين لنا أن المشروع الفلسطيني لم يخالف
في نهجه ما سارت عليه معظم القوانين المقارنة في الوطن العربي وخصوصاً القانون المدني
المصري حيث جاءت مواد القانون الفلسطيني المتعلقة باالشتراط المصلحة الغير مطابقة في أغلبها
لنصوص القانون المدني المصري ومعظم التشريعات المقارنة.
وباالشارة ايضا لنفس الموضوع ورد نص قديم هي المادة ( )371من المشروع التمهيدي للقانون
المدني الفلسطيني والتي مصدرها المادة ( )446عربي موحد حيث نصت المادة ( )371على اآلتي:
"يحق للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض االشتراط أو أن يحل منتفعاً أخر محل األول أو يحول
المنفعة لنفسه ما لم يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط قبوله بما اشترط له ،أو ينص العقد
على خالفه ويكون ذلك مض اًر بمصلحة المتعهد أو بحق غيره".
ال يترتب على نقض االشتراط أن تب أر ذمة المتعهد تجاه المشترط ،اال إذا كان اتفق صراحة أو ضمناً
على ذلك".

( )3

" تبين هذه المادة جواز أن يكون المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير شخصا مستقبال لذلك يجوز التأمين على الحياة لصالح األوالد

قبل إنجابهم ويجوز االشتراط لمصلحة جهة مستقبلية كجمعية خيرية ستؤسس في المستقبل ،ويجوز االشتراط لشخص أو جهة غير معينين
وقت العقد كقيام رب العمل التأمين لصالح عماله دون تحديد ذواتهم ولكن يشترط وجود المنتفع وقت العقد أو وقت ترتيب العقد ألثاره فإذا لم
يكن موجوداً يبطل االشتراط لمصلحة الغير ،ولكن يؤدي ذلك إلى بطالن العقد نفسه الذي تضمن االشتراط حيث يظل صحيحاً ويرتب أثاره
لصالح المشترط أو ورثته ،وهذه المادة تتطابق نص المادة  326مصري" المذكرات االيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني،
ص ،311وما بعدها.
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ونحن لنا هنا وقفه بشأن نص المادة ( )371من المذكرة االيضاحية لمشروع القانون المدني
الفلسطيني

والتي مصدرها كما أسلفنا سابقا المادة ( )446من القانون المدني العربي الموحد

وبالتحديد عند نص المادة "أو ينص العقد على خالفه ويكون ذلك مض ار بمصلحة المتعهد أو بحق
الغير "
لذلك نوصي المشرع الفلسطيني باضافة الفقرة السابقة من المادة  371من النص القديم لنص المادة
 3/327والسبب في ذلك هو أن يؤدي نقض المشارطة الى ضرر للمتعهد أو ضر اًر بحق الغير
ويكون ذلك كما في حالة أن تأبى طبيعة العقد نقضه ومثال ذلك عندما يكون عقد االشتراط جاء
مدمجاً في عقد بيع العين المرهونة ويكون االشتراط سداداً للّدين المضمون والفقرة هي "أو ينص
العقد على خالفه ويكون ذلك مض ار بمصلحة المتعهد أو بحق الغير".
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الفصل الول
الشروط الواجب توافرها في الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم :
إن االشتراط في جوهره هو إتفاق بين المشترط والمتعهد  ،موضوعه حق مباشر لشخص
ثالث وهو المنتفع ،وهذا االتفاق متى يكون موضوعا في عقد آخر كبند من بنوده أو شرط من
شروطه ،وهذا هو الوضع الغالب ،كأن يأتي عقد االشتراط بندا في عقد بيع أو عقد هبة أو عقد
تأمين أو عقد مقاولة ،ولكن ليس هناك ما يمنع أن يقوم عقد االشتراط لمصلحة الغير بعقد قائم بذاته
بين المشترط والمتعهد لذلك سنقسم هذا الفصل إلي أربع مباحث كاآلتي -:
المبحث األول :الشروط الشكلية لعقد الشتراط.
المبحث الثاني :الشروط الموضوعية لعقد الشتراط.
المبحث الثالث :شروط صحة عقد الشتراط.
المبحث الرابع :الطبيعة القانونية لعقد الشتراط.
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المبحث األول
الشروط الشكلية لعقد الشتراط
إن عقد االشتراط لمصلحة الغير مبدئيا ال يخضع ألصول شكلية خاصة ،فهو كأي عقد
عادي ،ينظم وفق األصول العادية التي تطبق على جميع العقود ،والتي لم يعين لها القانون شكالً
خاصاً ،وهذا المعني أشارت إليه صراحة المادة ( )441من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي
نصت على أن "التعاقد لمصلحة الغير ال يستوجب سوى االنطباق على قواعد الصيغ المطلوبة
لصحة االتفاق الذي أدمج فيه " فهو إذا ال يخضع لصيغ الهبة بين األحياء  ،وان يكن تبرعاً محضاً
للشخص الثالث المستفيد ،الواضح من خالل هذا النص لقانون الموجبات و العقود اللبناني  ،أنه
نص على عدم خضوع التعاقد لمصلحة الغير ألية صيغ شكلية،أي انه ال يشترط في عقد االشتراط
أي شكل معين ،إال أن نص المادة ( )441من قانون الموجبات والعقود اللبناني أوجب على
المتعاقدين ضرورة أن تطبق القواعد والصياغات المطلوبة في االتفاق االصلي  ،على عقد االشتراط
الذي ادمج في هذا االتفاق ،مما يعني أن شكل التعاقد لمصلحة الغير يرتبط بطبيعة العقد موضوع
التعاقد ،فإذا كان القانون يوجب لهذا العقد شكالً خاص ًا توجب أن ينظم التعاقد لمصلحة الغير وفق
هذا الشكل كما هو األمر في عقد التأمين حيث أوجب قانون العقود والموجبات اللبناني في المادة
( )161تنظيمه خطياً في سند مسجل لدى الكاتب العدل أو في سند عادي( .)3اما بشان المشرع
الفلسطيني فقد اعتبر عقد الهبة عقداً رضائياً أي انه لم يشترط الشكلية في عقد الهبة مع اننا كنا

( )3إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 343وما بعدها .وأحمد حشمت أبو إستيت  :نظرية االلتزام في القانون المني الجديد  ،الكتاب
األول ،مصادر اإللتزام  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مصر ،3124 ،ص.413
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نفضل أن ينص المشرع الفلسطيني على اعتبار الهبة عقد شكلي ويجب أن تنظم على يد موظف
رسمي ،وذلك نظ اًر لخطورة هذا التصرف على من يبرمه.
إذن ال يشترط شكالً معينا لعقد االشتراط بل يجب أن تنطبق الصيغ المطلوبة في العقد الذي أدمج
فيه أي الشروط المطلوب توافرها في شكل العقد الذي أدمج فيه ،هذا إذا كان االشت ارط جاء كبند في
عقد ،ويجوز للمتعهد الذي هو من سوف ينفذ العقد أن يتمسك بالدفوع التي تنشأ عن العقد قبل
المنتفع(.)3
إذن من الواضح لنا أن عقد االشتراط يكون أما بعقد مستقل وقائم بذاته يبرم بين المشترط والمتعهد
مباشرة ،واما أن يكون بند ملحق بعقد آخر ،ومثال ذلك إذا أبرمت أم مع والد أبنها عقدا يتعهد األب
بمقتضاه بترتيب إيراد لالبن أو باإلنفاق على تعليم االبن في الخارج مثالً ،ففي هذه الحالة قام
االشتراط بعقد مستقل بذاته (.)4
وكذلك مثال للحالة الثانية وهي حالة قيام االشتراط ووضعه كبند في عقد ،وهي حالة ما إذا اشترط
بائع مصنع على المشتري إبقاء العمال داخل المصنع على رأس عملهم يتمثل ذلك بوضع بند داخل
عقد بيع المصنع ،وسواء كان االشتراط مستقال أو مدموجا في عقد أخر فهو في ذاته إتفاق بين

( )3عبد المنعم حسني :النظرية العامة لاللتزام ،ملحق العدد الثالث والرابع ،النسخة الحادي والسبعون ،دون دار نشر ،3113 ،ص42.
( " )4ينشا االشتراط لمصلحة الغير عن عقد بين المشترط والواعد ،انه المظهر االرادي لالشتراط لمصـلحة الغيـر  ،والمصـلحة التـي ينبغـي ان
تشـجع المشــترط تعـود إلــى أسـاس آخــر ،وهـي المنفعــة االجتماعيـة  ،ولــن يكـون بالتــالي هنـاك أي التبــاس بـين تطلــب ارادة مشـتركة إلفــادة الغيــر
من حق ،والمصلحة التـي ينبغـي ان تشـجع المشـترط "جـاك غسـتان مرجـع سـابق،ص.763عبـد الـرزاق السـنهوري :المجلـد األول ،مرجـع سـابق،
ص 766وما بعدها.
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المشترط والمتعهد ،وهو ال يقوم إال بتوافق إيجاب وقبول من طرفيه على موضوعه الذي هو إنشاء
حق مباشر للغير ،وهذا ما يمكن أن يكون محل تعبير صريح أو ضمني من الطرفين(.)3
لذلك قد يكون عقد االشتراط مدمجاً على عقد من عقود التبرع ،فيلزم في هذه الحالة أن
تتوافر في المشترط أهلية التبرع ،وفي هذا الحالة تكون األهلية المطلوبة لصحة العقد الذي ادمج فيه
االشتراط ذاته ،ولكن ما نود التنويه له ،أن بطالن االشتراط إذا كان مدمجا في عقد آخر بسب نقص
أهلية المتبرع في العقد األصلي ال أثر له على العقد األصلي الذي حمل عليه االشتراط ،والذي تكفي
له أهلية المعاوضة(.)2

(" )3غيــر أن االشــتراط لمصــلحة الغيــر قــد ينش ـأ بــإرادة ضــمنية  ،كمــا فــي حالــة المســافر ،حيــث يفتــرض انــه عنــد اب ـرام عقــد النقــل قــد اشــترط
لورثته في حالة مـا اذا أصـيب وتـوفي أثنـاء السـفر الحـق فـي الرجـوع علـى شـركة النقـل،انظر عبـد الـرزاق السـنهوري المجلـد األول مرجـع سـابق،
ص .776وعبد المنعم البدراوي :مرجع سابق ،ص ،461و توفيق فرج :النظرية العامة لاللتـزام ،دون دار نشـر ،دون سـنة نشـر ،ص 131ومـا
بعدها.
( )4مصطفي الجمال :القانون المدني في ثوبه اإلسالمي مصادر االلتزام ،الطبعة األولي ،ص . 111محمد شريف أحمد :مصادر االلتزام،
 ،3111ص 442وما بعدها.
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المبحث الثاني
الشروط الموضوعية لصحة عقد الشتراط.
البد من وجود شروط أساسية يخضع لها عقد االشتراط بصورة عامة ،كوجود الرضا المتبادل
بين المتعاقد المشترط والمتعاقد المتعهد ،وخلو هذا الرضا من العيوب ،وصحة موضوع العقد وسببه
،لذلك يجب أن تتوفر عدة شروط عامة في عقد االشتراط نبينها في مطلبين على النحو اآلتي :

المطلب الول
الرادة في عقد الشتراط
يقصد باالرادة في عقد االشتراط خلو إرادة كالً من المتعاقدين المشترط والمتعهد من العيوب
التي قد تلحق بإرادة أحدهما أو كالهما من الغلط أو التغرير أو االستغالل أو الغبن  ،لذلك يشترط
لسالمة الرضا أن تتوافر األهلية الالزمة النعقاد عقد االشتراط (.)3
واالرادة كظاهرة نفسية تمر باربعة مراحل وهي التصور ،ويستحضر فيها الشخص ما يريد ابرامه من
عقود  ،ومرحلة التدبر حيث يوازن المتعاقد كل ما يثور في ذهنه من احتماالت ونتائج ،ومرحلة
التصميم ويبت فيها المتعاقد االمر وهذه المرحلة هي جوهر االرادة ،ومرحلة التنفيذ حيث ينتقل
الشخص من ارادته الكامنة في نفسه الى كيان محسوس باالفصاح عنها واتجاهها الى احداث االثر
(.)4

القانوني الذي يرجوه ،لذلك فان االرادة بالمعنى والتحليل السابق تتطلب ادراكاً ذهنيا معيناً
( )3عبد المنعم البدراوي  :مرجع سابق ،ص  461وما بعدها .وأحمد حشمت أبو استيت  :مرجع سابق ،ص .411

( )4محسـن البيــه :النظريــة العامــة لاللتـزام المصــادر اإلراديــة ،مكتبــة الجـالء المنصــورة ،ص 444ومــا بعــدها .وموســى أبــو ملــوح مرجــع ســابق
ص.16
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ووجود التراضي في عقد االشتراط ،يعني بحسب األصل توافق إرادتين ،أو أكثر على إبرام عقد
االشتراط ،فالرضا يقتضى وجود شخصين على األقل لكل منهما إرادة ،ويجب أن تكون لهما مصلحة
لدى كل فريق في العقد ،وهذا سبب مهم أي المصلحة ،وسوف نوضح ذلك الحقاً ،ولذلك يجب
النعقاد عقد المشارطة تطابق اإليجاب والقبول ،فيتم التراضي الواضح بين الطرفين كما هو
منصوص عليه في القانون ،ألن االشتراط ينتفع منه شخص آخر أجنبي عن العقد ،لذلك يجب أن
يكون التصريح باإلرادة بين من أبرم العقد تصريحا واضحاً ويصدر عن كال الفريقين وهم المشترط
والمتعهد(.)3
ويختلف الرضا لعقد المشارطة عن الرضا في العقود الرضائية ،ففي العقود الرضائية يجوز التعبير
صراحة أو ضمنا عن إرادة المتعاقدين ،لكن في عقد المشارطة ،يجب أن تكون اإلرادة صريحة بين
كل من المشترط والمتعهد ،والنص صراحة في العقد بأنه يستفيد منه شخص آخر ليس طرف في
العقد(.)4
وهكذا فإن اإلرادة الالزمة هنا هي إرادة المتعاقد ،أي الشخص الذي قصد إنشاء العقد،
واضافة آثاره إلى نفسه أو إلى الغير ،كذلك أن عقد المشارطة يجوز أن ينشأ بطرق أخرى عرفها
التعاقد وهي التعاقد بطريق النيابة وهي "حلول إرادة النائب محل إرادة االصيل في إبرام تصرف
قانوني مع انصراف اثار التصرف لالصيل مباشرة "

()1

بحيث ينعقد بإرادته ولكن أثاره تنصرف إلي

غيره ،وهذا يرجع إلى القاعدة العامة والتي مفادها :أن كل عقد يجوز للشخص أن يبرمه بنفسه أن

( )3محسن عبد الحميد البيه :مرجع سابق ،ص .444وأحمد حشمت أبو استيت  :مرجع سابق ،ص .414
( )4عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص 764وما بعدها.
( )1موسى أبو ملوح مرجع سابق ص  16وما بعدها.
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يبرمه بواسطة نائب ،ولكن يشترط لكي تنصرف آثار العقد للموكل ،أو لمن يريده الموكل ،وأن يكون
النائب قد تعاقد داخل الحدود المرسومة لنيابته واذا تجاوز النائب هذه الحدود فإن العقد ال يرتب آثا اًر
للموكل األصيل أو الشخص األخير الذي قصده(.)3
وفي كل األحوال يجب أن تتوفر في االتفاق على االشتراط ،كل شروط صحة اإلرادة ،وكل
شروط إبرام العقود وفقا للقواعد العامة ،حتى يكون االشتراط صحيحاً ،كما إن تبعية االشتراط في
بعض األحوال لعقد آخر ،تؤدي إلى توقف صحة االشتراط على صحة العقد األصلي ،كما لو كان
االشتراط في عقد بيع أو عقد هبة ،إذ يلزم أن تكون هذه العقود صحيحة وال يشوبها أي سبب من
اسباب البطالن أو أي سبب من أسباب جعل العقد قابالً لالبطال(.)4

المطلب الثاني
شروط المحل والسبب في عقد الشتراط

إن إنشاء االلتزامات عموما هو محل العقد ،فااللتزام ال ينشأ أساسا  -إال إذا كان له محل -فوجود
المحل ،يعتبر شرطاً لنشأة االلتزام ،وشرطاً لوجود محل العقد ،لذلك يجوز اعتبار محل االلتزام محالً
للعقد ذاته ،والواقع أن محل االلتزام في عقد المشارطة هو الفائدة أو المنفعة التي سوف يحصل

( )3قدري عبد الفتاح الشهاوي :عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن ،دار منشأ المعارف باإلسكندرية ،4114 ،ص.41
( )4جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،3112
ص.111
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عليها المستفيد من العقد وهو كما سبق ذكره أجنبي عن العقد وايضا يجب ان يكون لعقد االشتراط
سبب مشروع وباعث مشروع لذلك سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين

كاألتي.

الفرع األول :ونناقش فيه شروط المحل في عقد الشتراط.
الفرع الثاني :نناقش فيه السبب في عقد الشتراط.

الفرع الول
شروط المحل في عقد الشتراط

 -1أن يكون محل عقد الشتراط معينا تعيينا كافيا أو على األقل قابالا للتعيين.
ومعنى ذلك ،أنه يجب أن يكون االلتزام المطلوب من المتعهد هو التزام معين ،واال كيف تستطيع
إلزامه بالقيام بما تعهد به في عقد االشتراط ،وااللتزام في عقد المشارطة ،يمكن أن يكون عمل أو
امتناع عن عمل ،ويكون االلتزام بالقيام بعمل إذا كان المشترط قد اشترط على المتعهد القيام بعمل
عينت ،ويكون إمتناع
ما لمنفعة المنتفع المستفيد ،ويجب أن تكون طبيعته معروفة ،وتكون ماهيته قد ّ
عن عمل كما في حالة بيع مصنع واشترط البائع على المشترى عدم طرد العمال ،فهنا يكون
االشتراط امتناع عن عمل (.)3

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد األول ،مرجع سابق ،ص 762وما بعدها.
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 -2أن يكون محل العقد مشروع ا:
بمعنى أنه يجب أن يكون محل عقد االشتراط مشروعا ،فإذا كان مخالفاً للنظام العام أو اآلداب
العامة كان عقدا باطالً ،أو اشتراطا باطالً حيث جرى الحكم على اعتبار التأمين الذي يجريه عشيق
لصالح عشيقته من أجل متابعة العالقات بينهما هو تأمين مشوب بالبطالن ،بسبب مخالفة محل عقد
االشتراط لالداب العامة (.)1
 -3أن يكون محل العقد ممكنا:
أي ،يجب أن يكون محل عقد االشتراط ممكناً ،أي أن المتعهد بااللتزام يجب أن يستطيع تنفيذ هذا
االلتزام ،ويكون هذا واضحا ،ومنذ بدأ التفاهم على إنشاء عقد المشارطة ،بحيث ال يجب أن يكون
محل العقد مستحيالً القيام به على المتعهد ،ومثال ذلك التعاقد؛ أن يقوم المتعهد مثال بأن يجري
عملية جراحية لمريض وهو ليس طبيب أصال فهنا تكون استحالة نسبيه

(.)4

وقد تكون االستحالة وقتية أيضا ،حيث يمكن أن تزول االستحالة بعد فترة من الزمن ،على ان يتم
االلتزام في الفترة التي يمكن فيها تنفيذ االلتزام فيجوز هنا التعاقد ،على أن يتم االلتزام في الفترة
(.)1

المحددة للمتعهد للقيام به

( )3مصطفى الجمال :مرجع سابق ،ص. 371
( )4مصطفى الجمال :مرجع سابق ،ص.111
( )1الياس ناصيف :مرجع سابق،ص.344
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الفرع الثاني
السبب في عقد الشتراط
تمهيد وتقسيم:
السبب هو الذي يتولد منه االلتزام  ،فهو يدل على مصدر الشيئ او سببه المنشئ له  ،وفي
هذا السياق يقال أن العقد سبب من أسباب كسب الملكية لذلك سوف نقوم في هذا الفرع بالتطرق
للسبب في عقد الشتراط كاألتي:
السبب في عقد الشتراط :
نصت المادة ( )316مدني مصري رقم  313لسنة  3141على أنه" أذا لم يكن لاللتزام سبباً أو كان
سببه مخالفاً لنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال"وكذلك نصت المادة ( )312من القانون المدني
الفلسطيني "ال ينشا االلتزام إذا لم يكن له سبب ويبطل العقد" و ايضا نص المادة( )311من القانون
نفسه الفقرة األولى منه حيث نصت على أنه"يفترض في كل عقد أن له سبباّ مشروعاّ ولو لم يذكر
السبب ،و إذا ثبت ان سبب العقد غير مشروع ،بطل العقد " .
يتضح من خالل النصوص السابقة أنها اشترطت وجود سبباً لاللتزام ،واال كان العقد باطالً
وسبب االلتزام هو القصد الذي استهدفه المتعاقدان من وراء التزامه فإذا كان االلتزام مخالفا للنظام
العام أو اآلداب العامة كان العقد باطالً ،لذلك يجب أن يكون السبب غير مخالفا للنظام العام أو
اآلداب العامة ،وفكرة السبب في العقد ظهرت منذ العهود القديمة ،وكان ظهورها مع ظهور العقود
الرضائية االربعة في عهد الرومان وهي عقد البيع ،وعقد االيجار ،وعقد الشركة ،وعقد الوكالة،ففي
عقد البيع إعتبر التزام البائع سبباّ اللتزام المشتري،وترتب على انه اذا هلك المبيع بسبب هالك محله،
إمتنع قيام التزام المشتري النعدام سببه ،وكان اكثر ما برزت فيه فكرة السبب في عقود التبرع مثل
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الهبة ولقد وضع المشرع المصري شرطين في االرادة التي تلزم صاحبها وهي ،أن يكون لهذه االرادة
سبب ،وأن يكون هذا السبب مشروعاً (.)3
ولقد ظهرت نظريتان في السبب ،وهي النظرية التقليدية والنظرية الحديثة ،فالسبب في
النظرية التقليدية هو سبب االلتزام والمتمثل في االجابة على من يسأل المدين ،أي لماذا التزم البائع
بتسليم الشيئ مثالً ،وقد اوضح انصار هذه النظرية بضرورة فصل االلتزام عن العقد الذي يرتبه،
سواء رتب العقد التزامات متقابلة ،أو التزاماً على احد المتعاقدين ،فالعقد له دوافع محددة  ،أما
االلتزام فهو ثابت ال يتغير ،ويظهرمن خالل هذه النظرية أن فكرة السبب تعني الغرض القريب
المباشر الذي قصده الملتزم من وراء التزامه وال تهتم هذه النظرية بالباعث الذي دفع الى االلتزام،
وقد وضع اصحاب هذه النظرية شروطاً للسبب وهي ان يكون السبب موجوداً ،وأن يكون صحيحاً،
وأن يكون مشروعاً(.)4
أما النظرية الحديثة في السبب فتقوم على اعتبار فكرة الدافع والتي استبعدتها النظرية
التقليدية فالعقد بناءاً على النظرية الحديثة يكون صحيحاً أو باطالً حسب الدافع اليه ،فاذا كان
الدافع والمقصود به الباعث هنا غير مشروع كان العقد باطالً ،والباعث اعتبر من اصحاب هذه
النظرية هو سبب العقد ،وهو أمر ذاتي خارج عن العقد ،وقد اشترط أصحاب هذه النظرية شرطاً
()1

واحداً في السبب وهو أن يكون السبب مشروعاً

( )3سليمان مرقس مرجع سابق ص  341وما بعدها.
( )4موسى ابو ملوح مرجع سابق ص 324وما بعدها.
( )1سليمان مرقس مرجع سابق ص  347وما بعدها.
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أ ما بشان المشرع الفلسطيني فقد اعتنق فكرة مختلطة من النظريتين حيث جاء في نص المادة
( )312من القانون المدني الفلسطيني (ال ينشأً االلتزام اذا لم يكن له سبب ويبطل العقد ) والمقصود
هنا هو سببااللتزام  ،ونجد كذلك بان المشرع الفلسطيني في المادة 317والتي نصت على (-3
يكون العقد باطالً اذا كان سببه غير مشروع  -4يعد سبب العقد غير مشروع اذا كان الباعث
الدافع اليه مخالفا للنظام العام واالداب العامة ) وهنا نرى بأن السبب جاء بمعنى الباعث حيث أن
الباعث الدافع لكل متعاقد هو الحصول على منفعة مشروعة ،وهذا يظهر بأن المشرع الفلسطيني قد
اخذ بفكرة ازدواج السبب.
ولكن السؤال الذي يثور هنا هو ماذا لو كان باعث أحد المتعاقدين في عقد الشتراط غير مشروع
في حين كان باعث المتعاقد اآلخر مشروعا؟
في رأينا نحن مع المشرع الفلسطيني الذي اعتبر أنه ل يكفي لبطالن العقد أن يكون
باعث أحد المتعاقدين غير مشروع ،بل يجب أن يتصل هذا الباعث بالمتعاقد اآلخر وهذا ما جاء
في المادة  311من القانون المدني الفلسطيني  ،وذلك محافظة على استقرار المعامالت وحماية
للمتعاقد حسن النية ،سواء أكان هو المتعاقد المشترط أو المتعهد ،والذي لم يعلم وقت إبرام العقد
بوجود باعث غير مشروع لدي المتعاقد اآلخر ،وهذا فرض كثير الحدوث في الحياة العملية  ،نظ اًر
ألن الباعث على التعاقد؛ أمر دفين في طيات النفس البشرية وفي خفايا الضمير االنساني.
في رأينا أنه يكفي لتحقيق اتصال الباعث غير المشروع ،المتوافر لدى أحد المتعاقدين بالمتعاقد
اآلخر ،أن يكون المتعاقد اآلخر على علم وقت التعاقد على االشتراط بوجود الباعث غير لمشروع
لدى المتعاقد اآلخر معه ،أو على األقل أن يكون في استطاعته العلم بهذا الباعث.
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المبحث الثالث
شروط صحة عقد الشتراط

نصت المادة ( )324القانون المدني المصري على أنه "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه
على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية
كانت أو أدبية" .و يقابلها نص المادة ( )3/326من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع
غزة والتي نصت على أنه "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا
كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية".
يتضح من النصوص السابقة ولكي نكون امام عقد اشتراط صحيح يجب أن يكون التعاقد
باسم المشترط ،ال باسم المستفيد ،وكذلك أن يكون للمشترط في تنفيذ االلتزامات التي يشترطها
لمصلحة الغير مصلحة شخصية مشروعة ،مادية كانت أو أدبية ،وكذلك يجب أن يوجد شخص
ثالث منتفع من االشتراط ،نوضح ذلك على النحو التفصيلي التي في ثالثة مطالب :

المطلب الول
أن يكون التعاقد باسم المشترط ل باسم المستفيد:
من خالل هذا الشرط يتضح لنا أنه لكي نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير ،باعتباره اتفاقا له
خصائصه المميزة وأحكامه الخاصة فإنه ،يجب أن يتعاقد المشترط باسمه هو ال باسم المستفيد وهذا
ما يميز االشتراط لمصلحة الغير عن التعاقد بطريق النيابة عن الغير ،حيث يتعاقد النائب باسم
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األصيل ولحسابه ،أما المشترط فليس نائبا يتعاقد باسم المستفيد(.)3إذن يجب لتحقق التعاقد لمصلحة
الغير أن يتعاقد المتعاقد (المشترط) مع المتعهد باسمه الشخصي دون أن يدخل المستفيد طرفا في
العقد ،وهذا أيضا ما يميز المشترط عن الفضولي ،ألن المشترط ال ينوب عن المستفيد المنتفع ،فعلى
سبيل المثال؛ لو أن الناقل أبرم عقد تأمين على البضائع التي يقوم بنقلها باسم مالكها ،فال نكون
بصدد تعاقد لمصلحة الغير ،إنما بصدد وكالة في التعاقد إذا كان الناقل موكال بالتأمين على
البضائع ،أو نكون بصدد عمل من أعمال الفضولي إذا لم يكن الناقل موكال بذلك(.)4
فالمشترط يبرم العقد المتضمن لالشتراط باسمه هو ،باعتباره طرفا أصيال ذا مصلحة في
العقد ،فهو يعمل باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد االلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع
دون ان يدخل المنتفع طرفا في العقد (.)1
وكذلك يشترط النطباق أحكام االشتراط لمصلحة الغير توافر اتجاه نية المشترط والمتعهد إلي
إنشاء حق ينصرف الى المنتفع مباشرة ،أي إكساب المنتفع حقا بمجرد إتفاقهما على ذلك  ،ودون أن
يمر هذا الحق بذمة أحد من المتعاقدين ،فال تنطبق أحكام االشتراط لمصلحة الغير إذا كان المشترط
قد اشترط الحق لنفسه ،ثم حوله إلى المنتفع ،وال تنطبق هذه األحكام إذا كان المتعهد قد وجه إلى

( )3محسن عبد الحميد البيه :مرجع سابق ،ص.443
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 343وبعدها.
( " )1قضت محكمة النقض المصرية "بان مفاد نص المادة  324من القانون المدني المصري ،انه في االشتراط لمصلحة الغير ،يتعاقد
المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد االلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع ،دون ان يدخل المنتفع طرفا في العقد
 ،وان المنتفع انما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته ،المبرم بين المشترط والمتعهد ،بان تشترط االلتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري
تعيينه بشخصه ،أو بوصفه شخصا مستقبال ،أو يكون مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد أثره " مشا اًر إليه لدى :عبد الرزاق السنهوري:
المجلد األول مرجع سابق،ص .777وجميل الشرقاوي :مرجع سابق ،ص.171
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الغير بناء على طلب المشترط إيجابا اقترن بقبول من الغير ،ترتب عليه نشوء حق له ،فالحق الذي
يكسبه المنتفع من االشتراط لمصلحة الغير ،ال ينشأ بإرادة المنتفع والمشترط ،وال من عقد بينه وبين
المتعهد ،وال من حوالة صدرت إليه من المشترط ،وال من عقد كان هو ممثال فيه بنائب أو فضولي،
إنما ينشأ هذا الحق مباشرة من العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد ،دون أن يشترط هو ،أو يتمثل
فيه بأي شكل(.)3
ومن ثم فإن من األفكار األساسية التي ترتكز عليها نظرية االشتراط ،هي أن المنتفع يتلقى
مباشر من عقد االشتراط ذاته ،فإذا كان الحق الذي يتلقاه المنتفع يأتي إليه من مصدر آخر غير
حقا
اً
عقد االشتراط ،فأننا ال تكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير ،فعلى سبيل المثال إذا أبرم شخص عقد
تأمين على الحياة لمصلحته هو ،فأنه عندما يموت تستحق لتركته مبلغ التأمين ،ويؤول بالميراث إلى
ورثته الذين يتلقونه بمقتضي قواعد الميراث ،وليس بمقتضي قواعد االشتراط ،ألن الغرض ،أن
المورث لم يشترط شيئاً لمصلحتهم ،وفكرة الحق المباشر تعني من ناحية أخرى ،أنه ال يلزم قبول
المنتفع لعقد االشتراط حتى تتحقق آثاره؛ الن مصدر هذا الحق المباشر ليس هو عقد جديد ،يبرمه
المنتفع مع المتعهد ،ولكنه عقد االشت ارط ذاته ،وهذا هو جوهر نظرية االشتراط كلها(.)4
ولكن ماذا لو أمن شخص على مسئوليته عما يترتب على أفعاله أو أقواله ،فهل ينطوي هذا العقد
على اشتراط لمصلحة المضرور؟
المتأمل للقانون المدني المصري رقم  313لسنة  3141نجد أنه لم يورد أي نص يعطى
للمضرور حقاً مباش اًر كقاعدة عامة في الرجوع على شركة التأمين في جميع حاالت تأمين
( )3سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 634وما بعدها.
( )4سمير تناغو  :مرجع سابق ،ص  313وما بعدها.
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المسؤولية ،بل ال توجد إال نصوص خاصة بحاالت معينة ،كما في التأمين االجباري ضد حوادث
السيارات ،وضد حوادث العمل ،ويكون في هذه الحاالت رجوع المصاب على شركة التأمين بدعوى
مباشرة منحه إياها القانون ،وقد قضت المحاكم المصرية في العديد من أحكامها؛ "بأن للمضرور حقا
مباش ار تجاه شركة التأمين ،الفتراض وجود اشتراط لمصلحة الغير في كل تأمين من المسؤولية على
أساس أن المؤمن له إنما قصد أن يضمن للمصاب تعويضا كامال ،ليتخلص من نتائج مسؤوليته،
ولكن محكمة النقض المصرية لم تقر هذا القضاء ،وقضت بأنه يجب الرجوع إلى وثيقة التأمين في
كل حالة على انفراد لتحديد ما إذا كان قد قصد المتعاقد بها اشتراطا لمصلحة الغير ،أم قصد بها
فقط تأمين المؤمن له لتعويض عما يلزم له تجاه المصاب"(.)3

وقد أيد بعض الفقه ما ذهب إلية محكمة النقد المصرية في أحكامها السابقة؛ حيث يذهب
إلى استخالص إرادة االشتراط لمصلحة المصاب في تأمين المسئولية ،فهذا أقرب إلي تحقيق العدالة
– خصوصا  -وأن القانون ينص على جواز االشتراط لمصلحة شخص معين ،ولمصلحة شخص
مستقبل ،إذ بدون هذا سيدخل التعويض في ذمة المسئول ،وال يختص به المصاب  ،بل يزاحمه فيه
سائر الدائنين(.)4

( " )3أمــا اذا أمــن صــاحب العمــل علــى مســئوليته عــن الح ـوادث  ،كح ـوادث الســيارات ،وح ـوادث النقــل ،ونحــو ذلــك ،فــان المــؤمن لــه ال يكــون
مشترطا لمصلحة الغير ،بل لمصلحته هو  ،وال يكسب من يكون دائناً في هذه المسـئولية حقـا مباشـ ار قبـل شـركة التـامين ،وأن كـان يسـتطيع ان
يســتعمل دعــوى مدينــه المــؤمن لــه قبــل شــركة التــأمين ،ولكنــه يتعــرض فــي هــذه الحالــة لمزاحمــة دائنــي المــؤمن لــه " انظــر :اســتئناف مخــتلط 47
مارس لسنة  3111عبد الر ازق السنهوري المجلد األول ،مرجع سابق ،ص  766وما بعدها الهامش.
( )4عبد المنعم البدراوي  :مرجع سابق ،ص  461وما بعدها.
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ونحن نؤيد مثل هذا الحكم لمحكمة النقض المصرية ،ألنه يحقق العدالة ،ويضمن حق المضرور
المصاب في التعويض ،ويذهب التعويض المقرر عن الضرر إلى ذمة المصاب مباشرة ،وال يدخل
ذمة المؤمن المسئول.

المطلب الثاني
توافر شرط المصلحة في عقد الشتراط

هذا ما أجملته الفقرة األولي من المادة  324من القانون المدني المصري رقم 313
لسنة  3141حيث نصت على ( يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة
الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية) ( )1وتتطابق هذه
المادة مع المادة "  "326من القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة .4134
يتبين من النص السابق بان للمصلحة الشخصية دو اًر بار اًز  ،الن توافر المصلحة يبرر بقاء
المشترط حتى بعد ان يظهر المنتفع رغبته ،إذ ليس ثمة اشتراط يعقده شخص عاقل دون أن تكون
له فيه مصلحة ولو كانت أدبية ،وجاء نص القانون على جواز أن تكون المصلحة مادية أو أدبية،
وذلك ألنه قدر أن االقتصار على المصلحة المالية ،يكون من شأنه أن يعوق بعض أنواع التأمين

(" )3تفسير االتفاقيات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه هي مناسبا ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله
عباراتها"،الطعن رقم 3111لسنة  41قضائية لسنة  3111مجموعة االحكام الصادرة عن الهيئة العلمية للمواد المدنية السنة الرابعة
والثالثون الجزء الثاني . 3111
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على الحياة ،عندما ال يكون المشترط هو الذي سيتلقى مبلغ التأمين ،ثم إن المصالح األدبية لألفراد
يجب أن تكون جديرة بالحماية كمصالحهم المادية (.)3
والمصلحة التي يعتبر القانون وجودها شرطاً لصحة االشتراط هي مصلحة المشترط ،ال مصلحة
المتعهد( ،)4والمصلحة في هذا المقام هي المنفعة ،وفي االشتراط تأتي المصلحة بالنسبة للمشترط هي
المنفعة التي يجنيها المشترط من جراء إشتراطه لمصلحة الغير.

()1

فالمصلحة قد تكون مادية أو أدبية فإذا كان مقصد االشتراط الوفاء بدين عليه للمستفيد،
كالبائع الذي يشترط دفع الثمن إلي دائن له ،تكون المصلحة مادية ،ويكفي كذلك أن يكون للمشترط
مصلحة شخصية ،وليس من الضروري أن يكون له دور شخصي في العقد (.)4
وهذا واضح في تطور قاعدة "االشتراط لمصلحة الغير" أن للمشترط أن يشترط لمصلحة
المنتفع دون أن يكون له دور شخصي في هذا االشتراط ،ال مشترطا لنفسه ،وال متعهدا عنها ،ومثال
ذلك األم التي تتعاقد مع والد إبنها ،على أن يتعهد األب بترتيب إيراد لإلبن دون أن تلتزم األم بشيء
قبل األب ،ففي هذا الفرض؛ فإن األم قد إشترطت حقاً لصالح إبنها ،ودون أن تشترط لنفسها حقاً ،أو

( )3يرى البعض أن االشتراط لمصلحة الغير إذا لم يسـتهدف مصـلحة إلنشـاء حـق فـي ذمـة الغيـر الماليـة  ،يكـون اشـتراطا بـاطال بالنسـبة إلـى
المستفيد وصحيح بالنسبة للمشترط" .جاك غستان :مرجع سابق،ص .721وأنور سلطان :مرجع سابق ،ص.311
( )4محسن عبد الحميد البيه :مرجع سابق ،ص 444وما بعدها.
( )1رش ــا حط ــاب ونسـ ـرين محاس ــنة :المص ــلحة ف ــي عق ــد الت ــامين عل ــى الحي ــاة ،مجل ــة الشـ ـريعة والق ــانون ،الع ــدد الث ــامن واألربع ــون،4131 ،
ص 421وما بعدها.
مساء.
( ) www.droitetentreprise.org ( 4تم الدخول بتاريخ  4134/4 /33الساعة 34
ً
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يترتب في ذمتها إلتزاماً ،واألم هنا ،ال تقوم بعمل الفضولي ،بل تقوم بإشتراط ،ألن لها مصلحة
شخصية في االشتراط وهي مصلحة أدبية (.)3
وجزاء تخلف المصلحة الشخصية هو بطالن االشتراط ،ومن المتصور تخلف هذه
المصلحة متى كانت مصلحة وهمية ،كأن يشترط البائع على المشتري دفع الثمن إلى شخص يعتقد
أنه دائن له ،ويقصد من االشتراط الوفاء بالدين ،ثم يتبين أن الدين ال وجود له (.)4
كما يجب أن تكون المصلحة الشخصية للمشترط مصلحة مشروعة ،واال كان االشتراط باطالً ،ومن
إمره بقصد إقامة ،أو استمرار عالقة غير مشروعة بينها
أمثلة ذلك التأمين على الحياة لمصلحة أ
وبين المشترط ،والواضح أن المصلحة اختلطت هنا بالباعث إلى التعاقد في هذا الحالة ،وما دام
الباعث غير مشروع ،فإن العقد يكون باطالً (.)1
ولكن يجب هنا أن نفرق بين فرضين:
أولهما  :إذا كان االشتراط عقدا قائما بذاته غير محمل على عقد آخر ،فأنه يقع باطال.
ثانيهما ..أن ينص على بند في عقد ،أو شرط في عقد ،فإن الشرط يبطل وحده ،ويبقي العقد قائما
بين المتعاقد والمتعهد ،وتؤول المنفعة إلى المتعاقد الذي كان مشترطا ،وهذا مجرد تطبيق لنظرية
البطالن الجزئي أي انتقاص العقد  ،والتي نصت عليها المادة (  )341مدني مصري ويقابلها ما
جاء في نص المادة (  )343من القانون المدني الفلسطيني حيث نصت على األتي "اذا كان العقد

( )3عبد الرزاق السنهوري الجزء االول :مرجع سابق ،ص.771
( )4أمجد ابو منصور :النظرية العامة لاللتزامات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،دون سنه نشر ،ص.312
( )1مصطفى الجمال :مرجع سابق ،ص.133
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في شق منه باطالً ،أو قابالً لإلبطال ،فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ،إال إذا تبين أن العقد ما كان
ليتم بغير الشق الذي وقع باطالً ،أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كله".
وتكون المصلحة أدبية إذا كان قصد المشترط هو تبرع للمستفيد ،كما في حالة التأمين على الحياة
لمصلحة الزوجة أو األوالد ،أو االشتراط لمصلحة هيئة خيرية ،أو لمؤسسة لرعاية األيتام(.)3

المطلب الثالث
إشتراط حق مباشر للمنتفع
يستوي أن يكون هذا المنتفع أو المستفيد موجوداً فعال ،أم سيوجد في المستقبل ،وبذلك
نكون أمام فرضين:
أولهما :المستفيد موجود :ويكون وجود المستفيد وقت عقد االشتراط ،ومعروف ومحدد ،النه اذا كان
معيناً عند ابرام العقد  ،فال تثور أي مشكلة أو صعوبة ،أما بشأن أهلية األداء ،فال يشترط وجودها
أو توافرها وقت انعقاد االشتراط ،حيث أنه ليس طرفا فيه ،ويكفي أن تتحقق أهلية األداء عند تنفيذ
االشتراط ،ألنه يلزم لقيام االتفاق إرادة المشترط وارادة المتعهد ،إما عند التنفيذ فيعتد بأهلية
المستفيد(.)4
أما إذا كان المستفيد غير معين وقت االشتراط ،فال يمنع ذلك من صحة االشتراط متى
كان هذا المستفيد قابال للتعيين وقت تنفيذ العقد ،فال يحول عدم التعيين دون صحة االشتراط ،ولكن

( )3محسن عبد الحميد البيه :مرجع سابق ،ص .441عبد المنعم البدراوي :مرجع سابق ،ص.467
( )4محمد السعدي :مصادر االلتزام ،دار الكتاب الحديث ،دون سنة نشر ،ص 166وما بعدها.
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الذي يمنع صحة االشتراط هو عدم إمكانية التعيين وقت التنفيذ ،وأمثلة ذلك؛ حالة تأمين األب
لمصلحة إبنه الذي لم يولد بعد ،فإمكان وجوده في المستقبل موجود إذن يصح التأمين (.)3
ولكن في جميع األحوال؛ يجب أن يكون المستفيد معينا بوصفه منتفعا ،ال بوصفه خلفا للمشترط،
وهذا الشرط تقتضيه طبيعة االشتراط لمصلحة الغير ذاتها ،وال يلزم أن يكون تعيين المستفيد باالسم،
وانما يكفي أن يكون تعيينه بذاته كما في حالة تامين االب لمصلحة ابنائه الذين لم يولدوا بعد (.)4

ثانيهما :المستفيد شخص مستقبل :حيث نصت المادة ( )326من القانون المدني الفلسطيني
الجديد رقم  4لسنة  4134على أنه "يجور في االشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا
مستقبال أو جهة مستقبلية".
فهذا النص جاء ليحسم خالفا ثار فيما مضي حول مدى جواز االشتراط لمصلحة
شخص مستقبل ،مثل حالة التأمين على الحياة لمصلحة األوالد ،حيث وجد في ذلك فائدة عملية لهم.
ألنه بدون ذلك ،كان يجب أن يقتصر التأمين لمصلحة األوالد الذين ولدوا فقط ،وقد يرزق األب بابن
يغير العقد ،ويمكن أن يموت األب
بعد إبرام العقد لمصلحة األوالد الموجودين ،فيكون على األب أن ّ
قبل والدة الطفل الجديد ،فيكون هذا الطفل أقل نصيبا من إخوته المؤمن عليهم ،لذلك فإن االعتبارات
العملية والضرورات المستجدة سمحت ان يكون المنتفع غير موجود وقت انعقاد العقد ،مع إمكان
تعيينه عند التنفيذ ،وأيضاً إن إباحة اإلشتراط المستقبلي يساهم ويشجع على إنشاء والمؤسسات

( )3جالل العدوي و رمضان أبو السعود :مبادئ االلتزام الجزء األول ،دون دار نشر ،3111 ،ص.412
( )4جميل الشرقاوي :مرجع سابق ،ص 111وما بعدها.ا
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الخدماتية بكافة أنواعها كما في حالة اشتراط شخص أمواالً لمصلحة دار للمسنين أو لاليتام في
حال قامت الدولة بانشائها في قريته (.)3
لذلك فان اجازة االشتراط لمصلحة شخص مستقبلي تاتي بفوائد اجتماعية كبيرة ،ولو لم يجز
االشتراط المستقبلي لترتب على ذلك ،عدم وجود المستفيد مستقبال وقت أن يصبح تنفيذ االلتزام
المتعهد به مستحق(.)4

( )3إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 342وما بعدها.
( )4مصطفى الجمال :مرجع سابق ،ص 113وما بعدها .ومحسن عبد الحميد البيه :مرجع سابق 442 ،وما بعدها.
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المبحث الرابع
الطبيعة القانونية لعقد الشتراط
تمهيد وتقسيم:
لقد أثارت طبيعة االشتراط لمصلحة الغير اختالفاً بين الفقهاء الذين إهتموا بمعالجة
هذا الموضوع على إثر ما صادفته عقود التأمين على الحياة من ذيوع وانتشار ،ولذللك تبقي مسألة
تفسير الحق المباشر الذي يكتسبه المنتفع تجاه المتعهد محل جدل فقهي ،مع أنه لم يكن طرفا في
العقد ،و ظهرت أربعه نظريات خاضت في الطبيعة القانونية لالشتراط وهي نظرية اإليجاب ،ونظرية
الفضول ،ونظرية االرادة المنفردة ،ونظرية الحق المباشر.
لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلي أربعة مطالب كاآلتي:
المطلب األول :نظرية اإليجاب .
المطلب الثاني :نظرية الفضول.
المطلب الثالث :نظرية اإلرادة المنفردة.
المطلب الرابع :نظرية الحق المباشر.
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المطلب األول
نظرية اإليجاب
يرجع الفضل في هذه النظرية إلى الفقيه الفرنسي " لوران" والذي قصد بها التوفيق بين
مبدأ نسبية أثر العقد وضرورة القبول بالتعاقد لمصلحة الغير ،والتي خلص فيها إلى ان االشتراط
لمصلحة الغير يتضمن عقدين متتابعين :األول يحصل بين المتعاقد المشترط من جهة والمتعهد من
جهة أخرى ،كما هو الحال في عقد التأمين لمصلحة شخص ثالث ،حيث يتم العقد األول بين شركة
التأمين والمتعاقد معها ،بحيث يصبح هذا في أول األمر دائناً لها بمبلغ التعويض المتفق عليه،
حدده عقد التأمين لمصلحته من جهة
والثاني يحصل بين المتعاقد مع الشركة من جهة ،والغير الذي ّ
أخري ،فيعرض المتعاقد على الغير المنتفع االستفادة من عقد التأمين فإذا قبل تم العقد وانتقلت إلي
المنتفع فوائد الحقوق التي تنشأ عنه(.)3أما العقد الثاني فيوجه الى المنتفع بعقد آخر ،بقصد نقل الحق
اليه فاذا قبل المنتفع االيجاب الموجه إليه انعقد عقد جديد بينه وبين المشترط ،وعلى أساس هذا العقد
ينتقل إليه الحق الذي كان للمشترط قبل المتعهد(.)4

ومن النتائج المترتبة على األخذ بهذه النظرية:
اولا :أنه في حالة وفاه المشترط يكون قبول المنتفع مستحيالً ،ألن العرض ينتهي بوفاة صاحبه
بحسب النظرية الكالسيكية الفرنسيةهذا اذا كان القانون المنظم للتعاقد ياخذ بالنظرية الكالسيكية
في االيجاب والقبول والتي تنهي العرض بوفاة صاحبه ،أما بشان القانون المدني الفلسطيني
( )3إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 334وما بعدها.
( )4أنور سلطان مرجع سابق ص 311وما بعدها.
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المطبقفي قطاع غزة فلم ياخذ بهذه النظرية بل أحال على القاعدة الشرعية والتي مفادها بان
االيجاب ال يسقط بوفاة صاحبه اذا صدر منه القبول قبل الوفاة (.)3

ثاني ا :يؤدي االعتماد على هذه النظرية الى نسف االشتراط لمصلحة الغير ،ألنها توجب أن
يكون الحق قد انتقل من ذمة الموجب إلى المشترط أو المتعهد ثم تنتقل الى ذمة المنتفع)4(،كذلك
يؤدي االعتماد على هذه النظرية إلى القضاء على عقود الـتأمين على الحياة؛ ألن المنتفع ال
يكتسب حقه في هذه العقود إال بعد وفاة المؤمن (.)1

ثالثا :يحق لورثة المؤمن على حياته ،خالل المدة الممتدة بين إجراء عقد التأمين ،وتاريخ قبول
المنتفع يحق ،أن يحجزوا على دين التأمين ،وفي حالة وفاة المؤمن أثناء فترة قبول المنتفع ،يحق
لهم أن يمنعوا المنتفع المعين في العقد من تقاضي أي شيء من المبلغ المتفق عليه بين الشركة
والمؤمن المشترط ،وهذا يخالف قصد المشترط الذي كان هدفه تأمين مبلغ من المال لمصلحة
أشخاص بعد وفاته( ،)4ولقد سادت هذه النظرية حتى عام  3161م ،لكنها تراجعت لتعارضها مع
الغاية الحقيقة من التعاقد لمصلحة الغير وتعارضها أيضا مع المبادئ القانونية العامة ألنها
تكتفي بتفسير الطريقة التي يصبح فيها الشخص الثالث قاد اًر على االستفادة من التعاقد ،لكنها ال

( )3ارلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 334وما بعدهاو المذكرات االيضاحية للقانون المدني الفلسطيني .
( )4عفيف محمد ابو كلوب :مقابلة بتاريخ  36يناير . 4132
( )1موقعwww.droitettreprise.orgen /
( )4جاك غستان :مرجع سابق ،ص 114وما بعدها.
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تفسر كيف يمكن للمتعاقد المشترط ،في حال رفض المنتفع ،أن يستفيد هو من العقد ،وكيف
يمكن أن يعرض فوائده على شخص آخر ،وأن يطالب أيضا إبطال العقد.
لذلك فإن االعتماد على هذه النتائج ،يضر كثي ار بعقود التأمين مما أدى إلى إقالع الفقه والقضاء عن
هذه النظرية(.)3

( )3عاطف النقيب :نظرية العقد ،منشورات عويدات  ،3111 ،ص 437وما بعدها  ،و إلياس ناصيف  :مرجع سابق،ص 334وما بعدها.
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المطلب الثاني
نظرية الفضولي
تقوم هذه النظرية على اعتبار المتعاقد المشترط بمنزلة الفضولي بالنسبة للمنتفع الذي
يعمل لحسابه ،ويدير شؤون أمالكه ،بهدف تقديم خدمة له ،أو جعله يستفيد من حق لم يساهم في
إنشائه ،وخالفا لنظرية اإليجاب ،فإن أنصار نظرية الفضالة يرون بأن أثار االشتراط تسري بأثر
رجعي ،منذ إنشاء التصرف،فاذا أقر المنتفع عمل المشترط أي الذي اعتبر فضوليا ويعمل لصالح
المنتفع،انقلبت الفضالة الى وكالة ويصبح المنتفع هو المتعاقد مع المتعهد وبذلك فالمشترط يكون
بمثابة وكيل ،ألنه يتعاقد باسمه ولكن لحساب غيره ،واإلقرار الالحق للتصرف من طرف المستفيد
يعتبر بمثابة التوكيل السابق حتى لو كانت هذه الوكالة إفتراضية في ميدان الفضالة (.)3
فكما أن نية الفضولي تتجه إلي إدخال الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن أعماله ،وعن العقود التي
يجريها في ذمة صاحب المال ،كذلك فإن المتعاقد لمصلحة الغير ،يرغب في إنشاء الحقوق
وااللتزامات في ذمة المنتفع ،وكما أن الفضولي يصبح وكيالً ،عن صاحب المال منذ قبول هذا
األخير بأعمال الفضولي فتعتبر الحقوق التي نشأت عن هذه األعمال داخلة في ذمة صاحب المال
منذ نشأتها ( ،)4كذلك أن قبول المنتفع بالعقد المشترط لمصلحته ،يؤدي إلي اكتسابه الحق الناشئ
اعتبار من تاريخ إنشاء العقد ،وليس من تاريخ إعالن قبول االستفادة منه فمثال؛ فلو تعاقد
ا
عنه
شخص مع شركة تأمين على الحياة لمصلحة زوجته دون أوالده ،مشترطاً أن يدفع لها عند وفاته أو
بعد مرور مدة من الزمن على عقد التأمين على الحياة ،مبلغاً معيناً فإن هذا الدين الذي سوف تؤديه
( )3أنور سلطان مرجع سابق ص 311و موقعhttp:::www.Droitetenterprise.org:webl /
( )4جاك غستان :مرجع السابق ،ص 116وما بعدها
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الشركة بعد المدة المعينة ال يدخل بمقتضي نظرية الفضالة في الذمة المالية للمتعاقد المشترط ،بل
يستقر في حق الزوجة ،والتي تعتبر في حال قبولها للعقد دائنة بالمبلغ المذكور منذ تاريخ العقد وهذا
يؤدي إلى أن قيمة الدين ال تكون قد خرجت من مال الزوج ،فال يطالبها أوالدها بردها للتركة في
حالة وفاة الوالد ،وكذلك ال يمكنهم االدعاء ،بأن تلك القيمة قد ضاعت ،أو انقضت كما ال يستطيع
دائني التركة أن يطالبوا من الزوجة إدخال قيمة الدين في تركة مدينهم التي يحق لهم إستيفاء ديونهم
منها (.)3
كما أن وفاة المشترط ،قبل قبول المنتفع باالستفادة من العقد ال تسقط حق هذا األخير من الفوائد
الناجمة عن العقد ،بل يمكنه أن يعلن رغبته في االستفادة منها حتى بعد وفاه المتعاقد المشترط الذي
تعاقد لمصلحته (.)4
ولكن إذا كانت نظرية الفضول تحافظ على حقوق المنتفع ،فال يمكننا القول إن التعاقد لمصلحة الغير
هو نوع من الفضول ،وذلك لوجود اختالف جوهري بين القاعدتين ،وأهم هذه االختالفات نعرض لها
على النحو االتي:
 - 1ان كالً من المتعاقدين في االشتراط يتعاقد باسمه ،وليس باسم المنتفع ،أما الفضولي يعمل
باسم صاحب العمل ،وال يكون له مصلحة عند إجراء التعاقد ،أما في االشتراط فيكون للمتعاقد
المشترط مصلحة مادية أو أدبية في التعاقد.

( )3الياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 336وما بعدها.
( )4جاك غستان :مرجع سابق ،ص 116وما بعدها.
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- 4المنتفع في التعاقد الجاري لمصلحته ،ال يضطر إلي دفع أي مبلغ من ماله ،بينما يضطر
صاحب العمل أن يدفع قيمة التحسينات التي أجراها الفضولي حتى لو لم يقبل ما فعله
الفضولي لمصلحته (.)3
 -1ال يملك الفضولي الرجوع عن العمل الذي بدأ به ،بينما يملك المشترط الرجوع عن
االشتراط إلى أن يقبل المنتفع(.)4

المطلب الثالث
نظرية اإلرادة المنفردة

يري أصحاب هذه النظرية ،أن مصدر حق المنتفع هو اإلرادة المنفردة للمتعهد والتي
تكفي إللزامه ولكن لم تكن هذه الفكرة جديدة حيث أعلن عنها من قبل الفقهاء األلمان ،ويرتكز حق
الغير في هذه النظرية على إرادة المتعهد وحدها ،وال يظهر المشترط وال يقوم بأي دور ،وهكذا يمكن
تفسير أن حق المستفيد لم يمر على اإلطالق عبر ذمة المشترط المالية ،والمالحظ إن هذه النظرية
تجعل التعاقد لمصلحة الغير حالة خاصة هي التي يكون فيها المدين (وهو الملتزم) قد ارتبط عقدياً
مصدر لاللتزامات
ا
عبر عنه ،فيرتد التعبير إلى إطار عقدي يكون
تجاه الغير بإرادته المنفردة فيما ّ
على عاتق هذا الملتزم(.)1
( )3عاطف النقيب :مرجع سابق ،ص 432وما بعدها.
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 336وما بعدها.
( )1إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 336وما بعدها.
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وتبعاً لهذا التحليل يكون التعاقد لمصلحة الغير عملية مركبة تتألف من:
 عقد أول يجريه المشترط مع المتعهد الذي يتعهد فيه بما أشترطه عليه المشترط من التزاملمصلحة الشخص الثالث(.)3
 كذلك يتكون االشتراط وفقاً لهذه النظرية من عمل إرادة منفردة يصدر عن المتعهد مستهدفاً بهإيجاباً يكون لصالح الغير الذي يكون طرفاً فيه(.)4
وجهت انتقادات لهذه النظرية نجملها كالتي:
وقد ّ
عدم تفسير كيفية اكتساب المستفيد حقه بأثر رجعي ،ألن الحق في آثاره يرجع إلي يوم القبول
أ -
وليس إلي يوم اإليجاب.

()1

ب -هذه النظرية تخفي بصورة خاصة المصدر العقدي للحق إذا جري العمل على إعتبار أن
المتعهد يلتزم من جانب واحد ،فال يمكن له االحتجاج في وجه المستفيد ببعض االستثناءات
الناشئة عن عالقته بالمشترط التي هي مصدر حقه (.)4
ت -أن المشترط ،يجوز له دون المتعهد ان يرجع عن االشتراط قبل قبول المنتفع له ،لكن اذا
طبقنا ما جاء في هذه النظرية فإن المتعهد هو الذي يجوز له أن يرجع عن االشتراط ،وهذا
مخالف لما هو عليه االشتراط لمصلحة الغير (.)2

( )3عاطف النقيب :مرجع سابق ،ص 432وما بعدها.
( )4عاطف النقيب :مرجع سابق ،ص.436
( )1إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 336وما بعدها.
( )4أنور سلطان :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
( ) 2عفيف ابو كلوب مقابلة :بتاريخ  36يناير . 4132
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المطلب الرابع
نظرية الحق المباشر

كان األمر يحتاج إلي نظرة واقعية في موضوع االشتراط لمصلحة الغير؛ ألنه ال يوجد
ما يمنع من أن يستفيد شخص ثالث من عقد لم يكن طرفا فيه وهذا فيه ،تكريس لحرية التعاقد،
واستقالل اإلرادة التعاقدية (.)3
هذه النظرية وهي مقبولة حالياً في االجتهاد ،وتبعاً لهذه النظرية يتولد مباشرة عن العقد حق الغير
الذي لم يكن طرفا فيه ،فينشأ التعاقد لمصلحة الغير الذي أكسب الحق المباشر خروجاً عن نسبية
آثار العقد ،وهذا الخروج يفسره أو يبرره مبدأ سلطان اإلرادة الذي ينشئ الحق بالشكل الذي تراه
تداعياته وآثاره واالجتهاد ال يتوقف مباشرة عند العقد ،وهذا الموقف أيده بعض الفقهاء ،ومنهم الفقيه
سانتيه  ،وخالصة هذه النظرية؛ أن حق المنتفع هو حق مباشر يتولد حاالً لمصلحته ،وهذا الحق لم
يكن من عناصر ذمة العاقد لينتقل منها لذمة المستفيد .يترتب على هذا التكييف لحق المستفيد عدة
نتائج:
- 3أن حق المستفيد يعتبر مكتسبا له من تاريخ التعاقد لمصلحته ،وليس من تاريخ قبوله.
يعبر (المستفيد) عن قبوله صراحه أو
- 4يكون للمشترط حق الرجوع في إشتراطه طالما لم ّ
ضمناً ،ما لم يكن العقد قد مدد للمنتفع مرة اخرى للقبول(.)4
- 1يمكن أن يرد القبول بعد وفاة المتعاقد الذي لم يكن قد رجع عن االشتراط.
( )3أنور سلطان :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
( )4الياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 331وما بعدها.
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- 4إن حق المستفيد الذي تكرس بقوله ال يبقى في دائرة االرتهان العام ،المقرر لدائني المشترط
على أموال مدينيهم (.)3

رأينا الخاص:
إن المتمعن في النظريات المختلفة ،والتي حاولت أن تضع األساس القانوني لقاعدة
االشتراط لمصلحة الغير ،يرى أنها جميعا حافظت في األساس على االعتقاد المتوارث ،والذي يحافظ
على مقولة" ،أنه ال يجوز أن يتعدى أثر العقد أشخاص المتعاقدين أنفسهم مع وجود إستثناءات على
هذه القاعدة "نسبية أثر العقد"؛ ألنه في كثير من الحاالت يكون لبعض القواعد استثناءات عليها،
وقاعدة االشتراط لمصلحة الغير هي الخروج على مبدأ نسبية أثر العقد مع قاعدة التعهد عن الغير ".
لذلك نعتقد بأن األساس القانوني لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير هو أنه استثناء حقيقي على مبدأ
نسبية اثر العقد.

( )3عاطف النقيب :مرجع سابق،ص 431وما بعدها.
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الفصل الثاني
أحكام الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم:
نظم المشرع الفلسطيني أحكام عقد االشتراط في الفصل األول من الباب االول المخصص
لمصادر االلتزام  ،في المواد (  ) 321 ،327 ،326من القانون المدني الفلسطيني وهو بصدد
تنظيم االشتراط لمصلحة الغير ،وكذلك نظم القانون المدني المصري االشتراط لمصلحة الغير في
المادتين (  ) 322 ،324فيه ،ولما كان االشتراط لمصلحة الغير ،يفترض أن تكون فيه عالقة
قانونية مترابطة بين المشترط والمتعهد والمنتفع ،لذا يجب أن نبين عالقاتهم المختلفة فيما بين كل
منهم عبر ثالثة مباحث على النحو اآلتي :
المبحث األول :عالقة المشترط بالمتعهد.
المبحث الثاني :عالقة المشترط بالمنتفع.
المبحث الثالث :عالقة المتعهد بالمنتفع.
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المبحث األول
عالقة المشترط بالمتعهد
هذه العالقة يحددها العقد الذي تم فيما بينهما ،ففي عقد التأمين على الحياة مثالً؛ يلتزم
المشترط ،بأن يدفع للمتعهد (شركة التأمين) أقساط التأمين في مواعيدها .وتلتزم شركة التأمين في
حالة ما إذا كان المشترط قد اشترط لنفسه إلى جانب اشتراطه للغير ،بأن تقوم بما عليها من التزام
نحو المشترط فتدفع له مثالً المبلغ المتفق عليه ،إذا بقي حياً (أي تأمين البقيا) إلى المدة المتفق
عليها ،ولكل من المتعاقدين أن يتمسك قبل اآلخر بأوجه الدفع الجائز التمسك بها بالنسبة إلى هذا
العقد الذي تم بينهم من أوجه بطالن أو أسباب انقضاء ،واذا لم يقم أحد المتعاقدين بما عليه من
التزام قبل اآلخر وجب تطبيق القواعد العامة ،فيجوز للمتعاقد الذي لم يحصل على حقه أن يطالب
بالتنفيذ العيني إذا كان ممكناً ،أو أن يطلب تعويضاً عن عدم التنفيذ ،وله أيضاً أن يطلب فسخ العقد
أو وقف تنفيذه(.)3
إذن العالقة بين المشترط والمتعهد يحكمها العقد المبرم بينهما ،أو العمل القانوني الصادر من
المشترط كما في ( الوصية) مثالً؛ فإذا كان هذا العقد ملزماً لجانبيين كعقد التأمين مثالً ،طبقنا
القواعد العامة في هذا العقد وكان لكل من المشترط والمتعهد أن يطالب اآلخر بتنفيذ التزامه في

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص .771وعبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لاللتزام ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر والتوزيع ،3114 ،ص .362وحسن ذنون ومحمد الودود :الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر،
 ،4114ص .311وعبد القادر الفار وبشار ملكاوي :مصادر االلتزام ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،4133ص 341وما بعدها.
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العقد المبرم بينهما أو بناء على الشرط في العقد الذي نتج عنه االشتراط اذا كان ملزماً لجانب واحد
كما في الوصية(.)3
وكذلك يجوز للمشترط إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع ،أن يطلب فسخ العقد أو
وقف تنفيذه وفقاً للقواعد العامة ،ويالحظ أن المشترط إذا فسخ العقد بعد صدور قبول المنتفع ،سواء
كان ذلك لعدم تنفيذ المتعهد اللتزامه نحو المنتفع ،أو اللتزامه نحو المشترط ،فإن الفسخ ال يضيع
على المنتفع حقه ،فيرجع هذا ،به على المشترط إال إذا كان االشتراط تبرعاً ،يجوز الرجوع فيه

()4

.

األصل أن االشتراط ال ينشئ التزاماً على عاتق المتعهد في مواجهة المشترط ،والمتعهد ال يلتزم إال
في مواجهة المنتفع ولكن لما كان للمشترط مصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد اللتزامه  ،فيحق
للمشترط مطالبة المتعهد تنفيذ التزامه نحو المنتفع  ،ما لم ينص االتفاق على غير ذلك ،وهذا ما
جاءت به المادة ( )342مدني مصري رقم  313لسنة 3141بقولها "يجوز كذلك للمشترط؛ أن
يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له
ذلك" علماً بأن هذه المادة تتطابق مع المادة " "326من القانون المدني الفلسطيني في فقرتها
الثالثة.
وهكذا فاألصل؛ أن المشترط يستطيع أن يرفع باسمه دعوى على المتعهد يطالب فيها بالتنفيذ ،كما
أن له أن يطالب من القضاء الحكم على المتعهد بتعويض المنتفع وتعويضه هو شخصياً ،عن

( )3عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه بشر :في الوجيز في نظرية االلتزام في القانون العراقي ،مصادر االلتزام ،الجزء
األول ،دون دار نشر ،ص. 347
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص.711
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الضرر الذي يترتب على عدم التنفيذ ،ولكن قد يتبين من العقد( ،)3أن المتعاقدين قصدا أن يكون حق
مطالبة المتعهد بتنفيذ التزاماته للمنتفع وحده ،ففي مثل هذه الحالة ال يكون للمشترط أن يطالب
المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع ( .)4ومن أمثلة ذلك أن يتعاقد صاحب العمل مع مستشفى على
تقديم العالج لمن يرغب من عماله في ذلك حيث يجوز للعمال والمشترط مطالبة المستشفى بتنفيذ
عبرت عن هذا المعنى المادة ( )1/324من القانون المدني المصري بقولها "يترتب على
التزامه ،وقد ّ
هذا االشتراط أن يكتسب الغير حقاً مباش اًر قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه بالوفاء له،
ما لم يتفق على خالف ذلك" ،ويقابلها نص المادة ( )1/326من القانون المدني الفلسطيني والتي
نصت على أنه "يرتب على هذا االشتراط ان يكسب الغير حقاً مباش اًر قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط
يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك ،ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل
المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد" .وقد تطور االجتهاد في مسألة حق المتعاقد المشترط ،فله أن
يطالب بتنفيذ العقد لمصلحة الشخص الثالث المنتفع في حالة تلكؤ المتعهد عن التنفيذ باختياره ،فقد
كان في بادئ األمر يرى أن الحق بالتنفيذ يعود مبدئياً إلى صاحب الحق وحده ،أي إلى المنتفع،
ألنه هو صاحب المصلحة دون غيره وألن الحق بالتنفيذ يتولد في ذمته المالية دون أن يتصل
بالمتعاقد المشترط ،ولكن القضاء ،فيما بعد عدل عن هذا الحكم فيما بعد معتب اًر؛ أن المتعاقد
المشترط ،له دائماً مصلحة مادية وأدبية في تنفيذ العقد لمصلحة المنتفع ،وقد استقر االجتهاد في
الوقت الحاضر على حق المتعاقد المشترط انطالقاً من مصلحته الشخصية في مطالبة المتعهد
بالتنفيذ لمصلحة المنتفع ،ومطالبته بالتنفيذ؛
( )3جاك غستان :مرجع سابق،ص 713وما بعدها.
( )4عبد الودود يحيى :مرجع سابق ،ص 326وما بعدها .والياس ناصيف :مرجع سابق ،ص.341
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كما يحق له أن يرفع دعوى باسمه ال باسم المنتفع للمطالبة بذلك باعتبار أن له مصلحة شخصية
ثابتة في العقد .وأكثر من ذلك؛ فقد تتجه نية المتعاقد المشترط إلى االحتفاظ لنفسه فقط ،دون المنتفع
بدعوى مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع ،كما في حالة اشتراط الحكومة على إحدى شركات
االحتكار شروطاً لمصلحة الجمهور تحتفظ لنفسها وحدها ،دون الجمهور بالحق في مطالبة الشركة
بتنفيذ هذه الشروط.

()3

كذلك فإن عالقة المشترط بالمتعهد تتميز بميزتين إضافيتين وهما:

 -3إن المشترط ليس دائنا باألداء المشروط؛ ألن طبيعة االشتراط ذاتها ،تملي بأن ال يكون المشترط
دائنا باألداء المشروط لمصلحة المنتفع  ،بل إن المنتفع يكون وحده هو الدائن به.
 -4حق المشترط في مراقبة تنفيذ اإلشتراط ،وهذا نابع من المصلحة الشخصية للمشترط التي تعطي
له الحق أن يراقب تنفيذ االلتزام وعلى ذلك؛ فان للمشترط دعوى التنفيذ قبل المتعهد  ،يطالبه فيها بأن
يؤدي إلى المنتفع االتزام الذي اشترط لمصلحته ،كما أنه يحق للمشترط إذا أخل المتعهد في مواجهة
المنتفع أن يطلب الحكم بإلزام المتعهد بتعويض المنتفع ،فضال عن تعويض المشترط نفسه عن
الضرر الذي أصابه شخصياً من جراء إخالل المتعهد بالتزامه(.)4
وبشأن رجوع المشترط؛ عن عقد االشتراط نود القول :بأن الرجوع قد يكون صريحاً ،أو ضمنياً،
وهذا في حالة توافرت شروط الرجوع ،واستعمال هذا الحق يختص بالمشترط ال بدائنيه وال بورثته،
هذا ما نصت عليه الفقرة ( )4من المادة ( )413من قانون الموجبات اللبناني لسنة  ،3114وجاء
بهذا االجتهاد ايضاً؛ أنه يحق للورثة الرجوع أو اإللغاء في حالة وفاة المتعاقد المشترط قبل أن يعلن

( )3إلياس ناصيف ،مرجع سابق ،ص.311
( )4نبيل إبراهيم سعد :مرجع سابق ،ص 471وما بعدها.
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المنتفع عن رغبته في قبول العقد ،أما القانون االفرنسي ،فقد حسم هذا الجدل بنص صريح ،بأن حق
الرجوع يختص بالمشترط نفسه ال بدائنيه أو ورثته (.)3
ولكن القانون الفرنسي ،أعطى الورثة حق الرجوع هذا في قانون الضمانات الخاص الصادر31
تموز سنة  3111ضمن شروط معلومة وهي:
أ  -استحقاق الدين أو المبلغ المضمون قبل ان يعلن المنتفع رغبته .
ب  -مرور ثالثة أشهر على األقل على اإلنذار الموجه للشخص الثالث (المنتفع) ،بأن يعلن
رغبته في االنتفاع من العقد المذكور دون ابداء الرغبة خالل هذه المدة

()4

.

ت  -وكذلك يجب التمييز في الرجوع أن االشتراط فيما إذا كان هذا الرجوع مخالفا لمقتضى
العقد وهنا ال يمكن التراجع عن االشتراط؛ كما في حالة ان يكون االشتراط قد جاء من
خالل عقد بيع العين المرهونة ،أما إذا لم يكن الرجوع مخالفا لمقتضى العقد فهنا ال مانع
من الرجوع عن االشتراط؛ ألنه حين يتعاقد المشترط مع المتعهد ،ويريد المشترط الرجوع عن
ار كبيرة
العقد دون وجود ما ينص على ذلك في العقد ،قد يكلف المتعهد خسائر وأضر ا
سيتحمل تبعتها بالتأكيد المشترط المتراجع عن االشتراط (.)1

( )3إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 341وما بعدها.
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص314وما بعدها .أنور سلطان :مرجع سابق ،ص 314وما بعدها.
( )1موقع www.marocdroit.com /
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المبحث الثاني
عالقة المشترط بالمنتفع
تمهيد :
إذا كان المنتفع يكتسب حقاً مباش اًر من العقد ،وال يتلقاه من المتعاقد ،فإن ذلك ال ينفي كل
عالقة بين المتعاقد المشترط والمنتفع ،بل قد تنطوي هذه العالقة على بواعث مختلفة ،كأن تكون
العالقة عالقة تبرع ،أو تكون عالقة معاوضة ،فقد يكون المتعاقد مديناً للمنتفع ،وقد رغب في إيفائه
الدين  ،فاذا كان المشترط متبرعا للمنتفع ،فاننا نكون بصدد عقد هبة من حيث الموضوع ،ال من
حيث الشكل  ،وتسري على هذا االشتراط االحكام الموضوعية للهبة ن فيشترطفي الواهب وهو
المشترط اهلية التبرع  ،ويجوز للواهب الرجوع في الهبة حتى لو كان المنتفع قد قبل االشتراط وذلك
يكون في حال توافرت حالة من حاالت الرجوع في الهبة  ،ويجوز كذلك الطعن في االشتراط من قبل
دائني المشترط بالدعوى البوليصية ،دون اشتراط سوء نية المنتفع ،واذا صدر االشتراط في مرض
الموت يعتبر وصية ال ينفذ في حق الورثة اال في حدود ثلث التركة(.)3
وهذا ما أشارت إليه المادة ( )441من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  3114والتي نصت
على أن "التعاقد لمصلحة الغير ،ال يستوجب سوى اإلنطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة
االتفاق الذي أدمج فيه ،فهو إذا ال يخضع لصيغ الهبة بين األحياء ،وان يكن تبرعاً محضاً للشخص
الثالث المستفيد" .

( )3سمير تناغو مرجع سابق ص.312
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يتضح من هذا النص؛ بأن التعاقد لمصلحة الغير الذي يتضمن هبة بين األحياء إذا كان ال
يخضع للصيغ المقررة لهذه الهبة ،فهو يخضع لألحكام الموضوعية المقررة للهبة ،أي يجب أن تتوفر
للمتعاقد المشترط أهلية التبرع وقت صدور التعاقد(.)3
اما اذا لم يكن المشترط قد قصد التبرع للمنتفع فتسري على العالقة بينهما االحكام الخاصة
بهذه العالقة في القانون فقد يكون المشترط مديناً للمنتفع ويريد باالشتراط ان يوفي بهذا الدين  ،وقد
يكون المشترط ملتزماًباعطاء قرض للمنتفع ويقصد باالشتراط تنفيذ هذا االلتزام وقد يكون المشترط
قاصداً اعطاء شيئ معين للمنتفع على سبيل االيجار أو الوديعة أو غير ذلك (.)4
وأيضاً إذا أراد المشترط نقض اإلشتراط ،سواء أكان االشتراط تبرعاً أم معاوضة ،ما دام
ار لما اشترط لمصلحته ،أما إذا كان االشتراط تبرعاً للمنتفع ،جاز للمشترط
المنتفع لم يصدر منه إقر اً
حتى بعد أن يقر المنتفع هذا االشتراط ،أن ينقض حق المنتفع طبقاً لقواعد الرجوع في الهبة ،ذلك أن
العالقة التبرعية فيما بين المشترط والمنتفع ،إذا كانت ال تخضع ألحكام الهبة من حيث الشكل فهي
تخضع لها من حيث الموضوع ،فيجب توافر أهلية التبرع في المشترط ،وتعتبر الهبة قد صدرت من
وقت صدور العقد ،أما إذا كان المشترط لم يرد التبرع للمنتفع ،فالعالقة بينه وبين المنتفع يحددها
موقف األول من الثاني بحسب األحوال(.)1

( )3عبد المنعم البدراوي مرجع سابق ص .473
( )4إليــاس ناصــيف :مرجــع ســابق ،ص314ومــا بعــدها .وعبــد الناصــر توفيــق العطــار :مصــادر االلت ـزام اإلداريــة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة كلية الشريعة والقانون ،دون دار نشر ،ص 443وما بعدها.
( )1مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي :أحكام الرجوع القضائي في الهبة ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،4113-4111 ،ص.76
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أذن األساس في عالقة المشترط بالمنتفع؛ أنه ليس بين المنتفع والمشترط أي عالقة التزام،
ولكن بما أن الحق الذي أنشأه العقد للمنتفع ،إنما نشأ له بناء على إرادة من المشترط وكان نشوءه
في الغالب مقابل ما التزم به هذا المتعهد ،فإن ذلك الحق ينشأ في حالة تجعله خاضعاً إلرادة
المشترط ،فيجوز للمشترط أن ينقض المشارطة أو أن يعدلها بحيث يحرم المنتفع منها ،وليس معنى
ذلك؛ أن يتحلل المتعهد من التزامه ،وانما معناه ،أن المشترط يكون صاحب التصرف في هذا االلتزام
فيستطيع أن يعين له منتفعاً آخر ،كما يستطيع أن يرد هذا الحق لنفسه ويستأثر به لنفسه (المادة
 322مدني مصري) ويقابلها نص المادة ( )4/327من القانون المدني الفلسطيني والتي نصت على
أنه " ال يترتب على نقض المشارطة أن تب أر ذمة المتعهد قبل المشترط اال إذا  ،اتفق صراحة أو
ضمناً على خالف ذلك ،وللمشترط احالل منتفع اخر محل المنتفع األول  ،كما له أن يستأثر لنفسه
باالنتفاع من المشارطه ".
كذلك يجوز أن يقيد في المشارطة حق المشترط في نقضها ،بضرورة موافقة المتعهد على
النقض ،ويجوز أن يكون هذا التقييد ضمنياً متى كانت للمتعهد مصلحة ولو أدبية في تنفيذ تعهده
لصالح المنتفع المعين في االشتراط دون غيره ،ولم يقر القانون شكالً خاصاً لنقض المشارطة ،فيقع
النقض بمجرد تعبير المشترط عن اتجاه ،إرادته إليه ويجوز أن يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً،
كما إذا طلب المشترط تنفيذ االشتراط لمصلحة نفسه ،ويجوز أن يعبر عنه المشترط في ضمن
وصيته ،غير أن النقض ال يكون نافذاً في حق المتعهد ،بحيث يجب على األخير ،أن يمتنع عن
الوفاء للمنتفع إال متى أعلن المتعهد به.
ويتبين من النصوص السابقة أنه ما دام المشترط لم ينقض المشارطة ،فإن المنتفع يستطيع
أن يقضي على الضعف الذي الزم نشوء حقه ،بأن يقر المشارطة التي نشأ عنها هذا الحق في حياة
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المشترط ،فيترتب على إق ارره توطين وتقوية حقه ،وعدم جواز نقضه من قبل المشترط ،وال يشترط في
هذا اإلقرار شكل خاص ،ولو كان االشتراط تبرعاً محضاً لصالح المنتفع .ويجوز أن يعلن أما إلى
المشترط ،واما إلى المتعهد ،ويصح أن يكون اإلعالن بالموافقة ضمنياً كما لو طالب المنتفع المتعهد
بتنفيذ التزامه (.)3

المبحث الثالث
عالقة المتعهد بالمنتفع
تمهيد وتقسيم:
إن عالقة المتعهد بالمنتفع؛ هي أخص ما في االشتراط لمصلحة الغير ،وهذه العالقة هي
أخص طابع يتميز به االشتراط لمصلحة الغير عن غيره من أنواع التعاقد ،وذلك ألن المنتفع لم يكن
طرفاً في العقد الذي التزم به المتعهد ،لكنه يكسب من هذا العقد حقاً شخصياً مباش اًر ،يستطيع أن
يطالب به المتعهد؛ وهكذا يتحقق ما في االشتراط لمصلحة الغير من خروج على قاعدة "نسبية اثر
العقد" ،وهذا ما نصت به المادة ( )324من القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3141والتي
جاء فيها "ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقاً مباش اًر قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط
يستطيع أن يطالبه بوفائه ،ما لم يتفق على خالف ذلك" ،وهي تتطابق مع نص المادة  326مدني
فلسطيني رقم  4لسنة . 4134

( )3سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 466وما بعدها.
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ويتبين لنا من نص هذه الفقرة من المادة السابقة؛ أن العقد الذي تم ما بين المشترط
والمتعهد ،هو مصدر الحق المباشر الذي ثبت للغير المنتفع الحق المباشر ،وأن العقد هو الذي أنشأ
حق المنتفع.
أن ترتيب العقد حقاً للغير األجنبي عن هذا العقد ،يرتب نتائج نناقشها في عدة ثالثة مطالب كاآلتي:
مباشر و مصدره عقد الشتراط.
ا
المطلب األول :حق المنتفع حقا
المطلب الثاني :جواز نقض حق المنتفع.
المطلب الثالث :وجوب إقرار المنتفع لحقه.

المطلب األول
حق المنتفع حق ا مباشرا و مصدره عقد الشتراط

إن عالقة المتعهد بالمنتفع؛ هي أخص ما في االشتراط لمصلحة الغير لما لها من طابع يتميز به
عن غيره من أنواع التعاقد ،ومن أهم النتائج التي تترتب على أن حق المنتفع حق مباشر ،ال يتلقاه
من المشترط هي عدة نتائج نعرضها على النحو اآلتي:
أولا :النتائج التي تترتب على أن حق المنتفع حق ا مباشرا:
- 3النتيجة األولى :ال شأن لدائني المشترط بهذا الحق بعد موته ،بل يخلص الحق للمنتفع
وحده ،وذلك بسبب أن المنتفع لم يتلقاه من المشترط ،ولو أنه تلقاه عن طريق الميراث ،لتلقاه
مثقالً بديون التركة ،وان أهم تطبيق لهذا المبدأ؛ هو عقد التأمين على الحياة؛ فإذا تعاقد
المؤمن له مشترطاً لمصلحة أوالده ،ثم مات ،فإن األوالد ال يتلقون الحق في تركة أبيهم ،بل
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هو حقهم المباشر من شركة التأمين ،ويترتب على ذلك؛ أن دائني المؤمن له ليس لهم أن
يعتبروا حق األوالد ،داخال في تركة مدينهم حتى يرجعوا عليه ،كما يرجعون على جميع
حقوق التركة بل يأخذ األوالد مبلغ التأمين من الشركة خالصاً لهم ،وال يدفعون منه شيئاً
لسداد ديون أبيهم ،وهذه هي أهم ما يميز عقد التأمين .وقد استقر الفقه والقضاء على هذا
المبدأ في فرنسا ،وفي مصر؛ وكذلك يجوز للمشترط تعيين دائنه وهو المنتفع من االشتراط،
وحينئذ يتلقى الدائن (أي المنتفع) من المتعهد حقا ال يمر بذمة مدينه  ،وبالتالي ال يشاركه
فيه بقية الدائنين(.)3

 -2النتيجة الثانية :المنتفع دائن للمتعهد:
وهذه هي النتيجة الثانية على اكتساب المنتفع حقاً مباش اًر ،أي أنه عندما يكتسب المنتفع ،نتيجة
التعاقد لمصلحة الغير ،حقاً مباش اًر من هذا التعاقد يصبح دائناً للمتعهد ،ويشترك مع سائر دائني
المتعهد في استيفاء حقه من أموال المتعهد ،ويحق لسائر الدائنين أن يستعملوا حق مدينهم في
التمسك تجاه المنتفع (الدائن) بأي دفع من الدفوع الواردة في العقد؛ ألن لهم مصلحة في ذلك ،ولهم
أن يطعنوا في التزام مدينهم نحو المنتفع بالدعوى البوليصة (.)4

( )3عبــد الــرزاق الســنهوري :مرجــع ســابق ،ص 717ومــا بعــدها ،و إيــاد جــاد الحــق :مرجــع ســابق ،ص ، 461وكــذلك فــي هــذا المعنــى محمــد
وحيد الدين سوار :شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،ص.34
( )4إلياس ناصيف  :مرجع سابق  ،ص  341وما بعدها.
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 -1النتيجة الثالثة :دور المنتفع في الدعوى البوليصة:
يحق لدائني المشترط أن يطعنوا في اشتراطه بالدعوى البوليصة عند توافر شروطها ،ولتوضيح ذلك
نفترض أن (عمر) مع (أحمد) على عقار قيمته مليون دوالر  ،ويشترط عليه؛ أن يعطي (زيد) مبلغ
خمسمائة ألف دوالر ،فلو أراد دائن (عمر) أن يطعن بهذا العقد عن طريق الدعوى البوليصة،
الختلفت نتائج هذه الدعوى بحسب ما يعتبر التصرف هبة أم معاوضة (.)3
فإذا أعتبر التصرف معاوضة؛ أي اعتبر التصرف من (عمر) إلى (زيد) معاوضة بالنسبة لهذا
األخير ،الشترط تواطـأ (زيد ) لنجاح الدعوى البوليصيةً ،دون ان يشترط تواطأ (زيد) النه تلقى حقاً
مباش اًر ألنه لم يخلف زيد في حق انتقل اليه من عمر واذا اثبت هذا التواطأ بين عمر وزيد اعتبر
التصرف غير نافذ في حق دائن عمر ،وكان للدائن ان ينفذ بحقه على العقار ،ويرجع زيد على
عمر بما أداه إلى أحمد ،وله أن يفسخ العقد بين عمر وزيد فيزول التزام عمر نحو أحمد.
أما إذا اعتبر أن التصرف هو هبة صدرت من (عمر) إلى (أحمد) عن طريق التعاقد لمصلحة
الغير ،فإن دائن (عمر) يستطيع عن طريق الدعوى البوليصة أن يجعل هذه الهبة ،ومقدارها
خمسمائة ألف دوالر ،غير نافذة بحقه حتى ولو كان (أحمد) حسن النية بعكس ما إذا كانت العالقة
بين (أحمد وعمر) هي عالقة معاوضة ،فليس للدائن عند ذلك ،حق الطعن إال إذا اثبت التواطأ
بينهم(.)4
الجدير بالذكر هنا؛ أن البعض اعتبر المستفيد طرفا في عقد االشتراط ،وليس غي ار بالنسبة له ،وذلك
ألن اصطالح العقد يضيق عن استيعاب وضع المستفيد ،كما أنه ليس من المنطقي اعتبار المستفيد
( )3موسى ابو ملوح :مرجع سابق ،ص.432
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص711وما بعدها .إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص343وما بعدها.
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من الغير؛ ألن األحكام القانونية التي رتبها الفقه والمشرع بالنسبة لوضع المستفيد ال تتالءم مع
اعتباره من الغير ،كما ال يستساغ القول؛ بأن المستفيد طرف من ناحية ،وغير من ناحية أخرى،
كذلك؛ فإن تلقي المستفيد حقه مباشرة من االشتراط يعطيه الحق بالمطالبة به من أحد أطراف العقد
غير عنه ،كذلك فإن المستفيد ،هو من ينشأ له حق
من المنطقي أن يكون أحد أطراف العقد وليس ا
عن عقد يكون طرفا فيه وليس غي ار عنه ،وكذلك فإن المستفيد يتلقى حقا وليس منفعة من عقد
االشتراط ،والدليل على ذلك؛ هو الدعوى المباشرة التي تعطى للمنتفع في مواجهة المتعهد(.)3

( )3نبيلة رسالن :العالقات القانونية الثالثية ،دار الطبعة الحديثة ،القاهرة ،شارع الجيش ،دون سنة نشر ،ص  42وما بعدها
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ثاني ا :النتائج التي تترتب على أن حق المنتفع المباشر مصدره العقد:
 - 1لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط ،فهو يوجد منذ صدور العقد ال من وقت إعالن
المنتفع لرغبته في االستفادة من االشتراط.
يترتب على ذلك ،أنه إذا فقد المتعهد أهليته في الفترة بين صدور العقد وصدور رغبة
المنتفع ،فال يكون هذا مانعاً للمنتفع من اعالن رغبته،
يترتب على ذلك؛ أن المنتفع إذا رفض االشتراط ،جاز الطعن لدائني المنتفع في رفضه
بالدعوى البوليصية ،ألنه مكتسب الحق منذ صدور عقد االشتراط ،فرفضه لالشتراط يعتبر
إنقاصاً من حقوقه(.)3
 - 2لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط ،فإن المتعهد يستطيع أن يتمسك قبل المنتفع
بجميع الدفوع الجائزة في هذا العقد ،فله أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه البطالن ،وله أن
يتمسك بفسخه إذا تحقق ما يوجب الفسخ ،وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من
المادة ( )324من القانون المدني المصري رقم  313لسنة 3141إذ تقول" :ويكون لهذا
المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد".
 - 3ال تعتبر األحكام الصادرة في النزاع بين المشترط والمتعهد في صدد العقد حجة على
المنتفع ،فال تكتسب ضده حجية الشيء المقضي فيه (. )2

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص 761وما بعدها.
( )4عبد الودود يحيى :مرجع سابق ،ص 361وما بعدها.

78

عدل العقد فال يسري هذا التعديل بحق المنتفع إال إذا كان له تاريخ ثابت ،وذلك لكي
 - 4إذا ّ
يحدد وقت هذه التعديالت اذا تمت قبل قبول المنتفع أم بعده(.)3
 - 5ال يجوز للمتعهد أن يتمسك في مواجهة المنتفع بالمقاصة بدين له ضد المشترط.
 - 6يجوز للمنتفع إثبات حقه بجميع طرق اإلثبات ألنه ليس طرفاً في العقد.
لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط الذي تم بين المشترط والمتعهد ،فلهذين المتعاقدين أن
ي ّكيفا هذا الحق طبقاً لما يتم عليه االتفاق بينهما ،ويترتب على ذلك؛ أنه يجوز للمشترط أن يتفق مع
المتعهد على أن يكون للمشترط وحده دون المنتفع حق المطالبة بتنفيذ التزام المتعهد نحو المنتفع،
ويترتب على ذلك أيضاً؛ أنه يجوز المشترط والمتعهد أن يجعال حق المنتفع غير قابل للنقض ،أو
قابالً للنقض بعد االتفاق مع المتعهد على ذلك.
وهذا الشرط األخير مفهوم ضمناً إذا ثبت أن للمتعهد مصلحة في االشتراط ،فال يجوز للمشترط في
هذه الحالة أن يستقل بنقض حق المنتفع ،كما إذا تعهد أحد المتقاضين ،بأن يدفع المستحق عليه من
(.)4

فرق البدل في نصيب المتقاضي اآلخر من دين على أطيان هو شريك له فيها على الشيوع

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق،ص 771ما بعدها.
( )4عبد الودود يحيى :مرجع سابق ،ص 361وما بعدها.
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المطلب الثاني
جواز نقض حق المنتفع
ار
إن الحق المباشر الذي يكسبه المنتفع من عقد االشتراط ،يكون قابالً للنقض إلى أن يصدر منه إقر اً
لهذا الحق ،وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة األولى من المادة ( )322من القانون المدني المصري
رقم  313لسنة  3141والتي جاء فيها "يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل
أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في االستفادة منها ،ما لم يكن ذلك مخالفاً لما
يقتضيه العقد" وتتطابق هذه المادة مع نص المادة ( )327من القانون المدني الفلسطيني المطّبق في
قطاع غزة.
يتضح من هذه المادة ،أن حق نقض المشارطة يكون للمشترط إال إذا نزل عن هذا الحق ،وكذلك قد
يكون حق نقض المشارطة مخالفاً لما يقتضيه العقد فال يستطيع المنتفع نقض المشارطة ،و مثال
ذلك كما في حالة أن باع شخص عقا اًر مرهوناً ،واشترط على المشتري دفع بعض الثمن للدين
المضمون بالرهن ،فهنا يكون عدم جواز نقض االشتراط لمصلحة الدائن المرتهن أم اًر يقتضيه العقد،
وذلك لما للمشتري من مصلحة في تخليص العقار من الرهن ،فال يجوز في هذه الحالة للبائع الرجوع
في االشتراط .
وقد يشترط المتعهد أن المشترط ال يستعمل حق النقض إال بموافقته إذا كانت له مصلحة في تنفيذ
االلتزام للمنتفع .
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وأيضاً قد يشترط المتعهد أن يكون له هو أيضاً حق نقض االشتراط بشرط أن يحل محل المنتفع
المشترط ،أو منتفعاً آخر حتى ال يتحلل من التزامه بمحض إرادته(.)3
وحق نقض المشارطة حق شخصي يرجع العتبارات خاصة بالمشترط ،أو بمن يملك هذا الحق معه،
لذلك ال يجوز للدائنين استعماله باسم المدين ،وال ينتقل إلى الورثة ،فإذا مات المشترط دون أن
ينقض المشارطة ،فليس للورثة حق النقض ولو لم يصدر إقرار المنتفع

(.)4

ويجوز أن يقيد في المشارطة حق المشترط في نقضها بضرورة موافقة المتعهد على نقض المشارطة،
ويجوز أن يكون هذا التقييد ضمنياً متى كانت للمتعهد مصلحة ولو أدبية في تنفيذ تعهده لصالح
المنتفع المعين في االشتراط دون غيره(. )1
ولم يقرر القانون لنقض المشارطة شكالً خاصاً ،فيقع النقض بمجرد تعبير المشترط عن اتجاه إرادته
إليه ،ويجوز أن يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً ،كما إذا طلب المشترط تنفيذ االشتراط لمصلحة
نفسه ،ويجوز أن يعبر عنه المشترط في ضمن وصيته ،غير أن النقض ال يكون نافذاً في حق
المتعهد ،بحيث يجب على هذا األخير أن يمتنع عن الوفاء للمنتفع إال متى اعلن المتعهد به(.)4

( )3محم ــد الس ــعدي :مرج ــع س ــابق ،ص .167وأم ــين دواس :مص ــادر االلتـ ـزام :مطبع ــة الش ــروق رام ا  ،4114 ،ص.311و عب ــد ال ــرزاق
السنهوري مرجع سابق ص 711وما بعدها.
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص.713
( )1سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص.446
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص.711
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واذا نقض المشترط حق المنتفع ،ولم يعين منتفعاً آخر ،ولم يبرئ ذمة المتعهد ،فإن الحق ينصرف
إليه هو ،ويعتبر أنه ثابت له من وقت العقد ال من وقت النقض ،ألن ذلك ثبت له بموجب العقد ،ولم
ينتقل إليه من المنتفع ،وينقلب االشتراط إلى عقد عادي ،ال ينصرف إال إلى المتعاقدين(.)3

( )3محمد السعدي :مرجع سابق :ص .311وعبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 711وما بعدها.
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المطلب الثالث
إقرار المنتفع لحقه
إذا كان للمتعاقد المشترط حق في نقض اشتراطه ،فهذا الحق يتوقف عند اقرار المنتفع لالشتراط ،واذا
كان من شأن هذه الرغبة أن توقف حق المتعاقد المشترط بنقض اشتراطه ،فأنها في الوقت ذاته،
تؤدي إلى استقرار حق المنتفع في ذمة المتعهد ،أما إذا صدر نقض من المشترط ،وظهرت رغبة من
المنتفع دون أن يعلم أحدهما بموقف اآلخر ،فال تكون عبرة بتاريخ صدور النقض ،أو إظهار الرغبة،
بل باألسبقية في إعالم المتعهد (.)3
ويعتبر إعالن الرغبة تصرفاً قانونياً يترتب عليه تثبيت حق المنتفع واستق ارره ،و االقرار ليس
قبوالً اليجاب معروض يؤدي الى ابرام عقد جديد  ،ولكنه تصرف قانوني من جانب واحد يؤدي الى
تأكيد حق سبق وجوده(.)4
ويستطيع المنتفع أن يظهر رغبته في أي وقت يشاء حتى يسقط حقه بمرور الزمن ،ولكن لكل من
المتعاقدين المشترط والمتعهد إذا كان تمادي المنتفع في عدم إظهار رغبته ،أن يطلب منه اإلفصاح
عن موقفه في فترة معقولة  ،ويفسر انقضاء هذه الفترة قبل إعالن الرغبة أنه رفض االشتراط.

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الهامش رقم  3ص 774وما بعدها.
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص .344وعبد الخالق أحمد :الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات ،دون دار نشر
 ،4114ص 424وما بعدها.
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وال يشترط في إظهار الرغبة شكالً خاصاً ،فقد يكون صريحاً ،وقد يعلن عن الرغبة إلى المتعهد أو
إلى المتعاقد المشترط ،إنما يجب في هذه الحالة إبالغها إلى المتعهد لكي تسري بحقه ،ويعتبر
إظهار الرغبة أو رفض االشتراط تصرفاً قانونياً ينعقد بإرادة منفردة(.)3
وهنا يثور تساؤل حول مدى االمكانية لدائن المنتفع أن يطعن في امتناع المنتفع عن قبول االشتراط
لمصلحته ،عن طريق الدعوى البوليصية أم ال ؟ حيث كان ثالث اتجاهات على النحو االتي:
التجاه األول :يرى أن الطعن يجوز ،ألن رفض المنتفع يعتبر إنقاصاً لحقوقه ،ويخول الدائنين
بإقامة الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها (.)4
التجاه الثاني :يرى أن الرفض أو القبول مسألة شخصية يعود تقديرها للمنتفع ذاته الذي يستقل في
تقدير أحد الموقفين ،فال يصح بالتالي إقامة الدعوى البوليصية ،احتراماً لحريته الشخصية ،من جهة،
وألن الحق ال يدخل في ذمته المالية بصفة نهائية قبل قبوله ،من جهة أخرى (.)1
التجاه الثالث :ويرى أنه يجب التفريق بين ما إذا كان االشتراط تبرعاً أو معاوضة .ففي الحالة
األولى ال يجوز الطعن ألن تقدير المنتفع للقبول أو الرفض يقوم على اعتبارات شخصية وأدبية.
أما في الحالة الثانية فإن الطعن يجوز لعدم وجود مثل هذه االعتبارات( .)4

( )3سمير تناغو ،مرجع سابق ،ص .311وعبد الناصر توفيق العطار :مرجع سابق ،ص 414وما بعدها.
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص771وما بعدها.
( )1سليمان مرقس :مرجع سابق ،ص 467وما بعدها.
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص .341وعبد القادر الفار :مرجع سابق ،ص 343وما بعدها.
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الفصل الثالث
التطبيقات العملية لقاعدة الشتراط لمصلحة الغير

تمهيد و تقسيم:
إن قاعدة االشتراط لمصلحة الغير عندما ظهرت وتم التوسع بها حسب مقتضيات الحياة والمستجدات
التي حدثت في القرن التاسع عشر ،فإن هذه القاعدة ارتبطت بتطبيقات اشتهرت بها  ،منها ما هو
قديم ومنها ما هو حديث ،لذلك سوف نقوم بالبحث في هذه التطبيقات وتوضيحها وسوف نركز على
اهم هذه التطبيقات ،وكذلك على التجربة الفلسطينية في مجال تطبيق قاعدة االشتراط لمصلحة الغير
وذلك في مبحثين على النحو اآلتي:
المبحث األول :التطبيقات التقليدية لقاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
المبحث الثاني :التطبيقات الحديثة لقاعدة الشتراط لمصلحة الغير.
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المبحث األول
التطبيقات التقليدية
تمهيد وتقسيم:
لالشتراط لمصلحة الغير تطبيقات عديدة  ،ولعل أهم هذه التطبيقات هو عقد التأمين على الحياة لما
له من أثر كبير في على قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،وأيضا لالشتراط لمصلحة الغير تطبيقات
عملية تقليدية ومثال ذلك أن يأتي االشتراط في عقد هبة وتكون بمقابل ،وكذلك عقد البيع مع
اشتراط البائع على المشتري القيام بالتزام معين  ،لهذا سوف نناقش هذه التطبيقات التقليدية في ثالثة
مطالب ،على النحو اآلتي:
المطلب األ ول :البيع مع اشتراط البائع على المشتري حقا للغير.
المطلب الثاني :عقد النقل مع اشتراط المرسل حق ا للغير.
المطلب الثالث :الهبة مع الشتراط على الموهوب له حق ا للغير.
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المطلب األول
البيع مع إشتراط البائع على المشتري حقا للغير
تقسيم:
أخذت أغلب التشريعات بالبيع لالشتراط لمصلحة الغير ،حيث جاء البيع مع اشتراط البائع على
المشتري حق للغير في عدة صور متنوعها هي على النحو اآلتي-:
الصورة األولى:
قد يكون ذلك عندما تباع العين المرهونة ،ويشترط البائع على المشتري أن يدفع أقساط الدين إلى
الدائن المرتهن ،فهنا تتحقق صورة هامة ،وتطبيق تقليدي ،من تطبيقات قاعدة االشتراط لمصلحة
الغير ،حيث أن الدائن المرتهن في هذه الحالة قد استفاد من عقد لم يكن طرفاً فيه ،بل كان أجنبياً
عنه ،وبالتالي هذا يدل على أن الحاجة كانت ملحة للخروج على مبدأ نسبية أثر العقد واقتصاره على
طرفيه أو أطرافه ،وبالتالي ،فإن هذا النوع من االشتراط في البيوع بشكل عام يؤدي إلى أن يستفيد
من هم ليسو أطرافاً في العقد استفادة مباشرة من العقد المبرم  ،وهو عقد بيع العين المرهونة (.)3
الصورة الثانية :
االشتراط لمصلحة الغير في عقد آخر؛ كأن يشترط البائع على الجار ،أال يأخذ أو يطالب بحق
الشفعة ،وذلك رعاية لمصلحة المشتري ،فهنا يكتسب المشتري حقاً ويستفيد من عقد لم يكن هو طرفاً
فيه (.)4

( )3عبد المنعم فرج الصدة :مرجع سابق ،البند .124
( )4موسى أبو ملوح :شرح القانون المدني االردني مصادر االلت ازم  3112دون دار نشر ص 471وما بعدها.
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الصورة الثالثة:
حالة إبرام عقد بيع لمؤسسة أو مصنع ،ويقوم البائع (صاحب المؤسسة) باالشتراط على المشتري بأال
يقوم المشتري بفصل أي من العمال بالمصنع ،فهذا يعد اشتراطاً لمصلحة العمال والعاملين بالمصنع
أو المؤسسة ،حيث أن صورة االشتراط تحققت في استفادتهم من عقد لم يكونوا طرفاً فيه ،بل استفادوا
من هذا العقد المبرم بين البائع (صاحب المؤسسة) والمشتري سواء أكانت االستفادة بعقد مستقل بين
أطراف العقد ،أو من خالل وضع البائع لشرط داخل العقد لمصلحة عمال المصنع ،وقد يكون
االشتراط أيضاً بعدم تخفيض رواتب العمال لفترة معينة ،أو يكون هذا االشتراط يقضي بعدم فصلهم
من العمل لفترة معينة أو بدون سبب قانوني(.)3

المطلب الثاني
عقد النقل مع اشتراط المرسل حق ا للغير
وهذه الحالة تحدث عندما يتم إبرام عقد بين شركة نقل ومرسل البضاعة ،ويتم وضع شروط داخل
العقد يستفيد منها المرسل إليه ،مثال لهذه الشروط:
أ  -استطاعة المرسل إليه أن يطالب الشركة بتسليم البضاعة كما هو متفق عليه بين المرسل
والشركة.
ب -تسليم البضاعة في مكان معين بالعقد ،حيث يستطيع المرسل إليه أن يطالب الشركة
بتسليمه البضاعة في المكان والزمان المحددين في العقد.

)http://ar.jurispedia.org/index.php (3
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ج  -قد يرد في العقد المبرم بين شركة النقل والمرسل ،بأن يكون للمرسل إليه الحق بمقاضاة
شركة النقل إذا وجد مصلحة قانونية له في ذلك (.)3
وهنا نرى؛ وبوضوح كيف استفاد المرسل إليه من عقد لم يكن طرفاً فيه ،بل كان أجنبياً عنه ،وهذا
تكريس واضح لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير (.)4

المطلب الثالث
الهبة مع الشتراط على الموهوب له حق ا للغير

نصت المادة ( )416القانون المدني المصري على تعريف عقد الهبة بأنه " -1الهبة عقد يتصرف
بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض" -4 .ويجوز للواهب ،دون أن يتجرد عن نية التبرع ،أن
يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين"(.)1

( )3عبد الرزاق السنهوري :الوسيط ،الجزء الخامس ،الهبة والشركة ،الناشر دار النهضة العربية  ،3113ص 361وما بعدها.
(http://ar.jurispedia.org/index.php ) 4
( )1تنص المادة  462من القانون المدني السوري على أنه " يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض  ،سواء اشترط هذا العوض
ٍ
لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة" .وعليه إذا امتنع الموهوب له عن أداء العوض دون ٍ
مقبول  ،وكان العوض
عذر
مشترطاً لمصلحة الواهب  ،فللواهب أو لورثته من بعده المطالبة بالتنفيذ العيني واجبار الموهوب له على أداء العوض عيناً إذا كان ذلك
المقررة  .ويجوز أيضاً للواهب أو لورثته المطالبة بفسخ
ممكناً  .فإذا لم يكن ممكناً وجب على الموهوب له التعويض طبقاً للقواعد
العامة ّ
ّ
الهبة لعدم أداء العوض ،ألن الهبة بعوض عقد ملزم للجانبين ،ويجوز للموهوب له أن يتفادى الفسخ بأن يعرض الوفاء بالعوض إذا كان ذلك
ممكناًhttp://ar.jurispedia.org/index.php ،
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وكذلك نصت المادة ( )244من القانون المدني الفلسطيني رقم( )4لسنة  4134المطبق في قطاع
غزة على أنه " -3الهبة عقد يلتزم بمقتضاه الواهب حال حياته بنقل ملكية المال الموهوب الى
الموهوب له دون عوض  -4يجوز للواهب ،دون أن يتجرد عن نية التبرع ،أن يفرض على الموهوب
له القيام بالتزام معين" .وكذلك نصت المادة ( )214من ذات القانون على أن "إذا اشترط الواهب ان
يقوم الموهوب له باإلنفاق عليه أو على غيره مدى الحياة التزم الموهوب له بهذا الشرط ،فإذا أخل
بالتزامه كان للواهب أن يطالب بتنفيذ االلتزام أو بفسخ الهبة"
ويتبين من هذه النصوص بأن للهبة أربعة أركان هي:
أ  -الهبة عقد ما بين األحياء ،أي تنعقد بين شخصين ويجب تطابق اإليجاب والقبول وال تنعقد
الهبة بإرادة الواهب المنفردة.
ب -بموجب عقد الهبة يتصرف الواهب في ماله ،أي أن الواهب يتصرف في ماله دون عوض،
وأنه يلتزم بنقل حق عيني إلى الموهوب له (.)3
ج  -يجب توافر نية التبرع لدى الواهب للموهوب له ،أي يجب أن يقوم العنصر المعنوي في الهبة أي
أن يتصرف الواهب في ماله دون عوض أي بنية التبرع ويختلف التبرع عن المكافأة ( ،)4وهي العطايا
المقدمة على خدمة ،ففي هذه الحالة ال تتوافر نية التبرع ،فالعوض موجود وهو ما قدمه الموهوب له
من خدمات ،أما في الهبة دون عوض حسب نص القانون؛ فيجب أال يكون التصرف بمناسبة ما
( )3عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق ،ص 7وما بعدها .و مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي :مرجع سابق ،ص17
( )4المكافأة هي كل مقابل نقدياً كان أم عينياً باإلضافة إلى أجره في مناسبة معينة وهي بحسب االصل تتم على سبيل التبرع ،كما لو تم
منحها لعماله بمناسبة االعياد الدينية أو الوطنية ،ومن ثم قال يمكن اعتبارها جزًء من األجر إذا اتصفت بالزام صاحب العمل  ،كما لو كانت
مقررة في عقد العمل الفردي أو الجماعي ،أو قد جرى العرف باعتبارها جزء من األجر .سالم حماد الدحدوح :الوجيز في شرح قانون العمل:
الطبعة الثالثة ،مكتبة القدس ،غزة ،4114-4111 ،ص .111
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قدمه الموهوب له سابقاً من خدمات على سبيل المثال ،بل يجب أن تكون نية التبرع موجودة لدى
الواهب دون مقابل من الموهوب له (.)3
وما نود اإلشارة إليه؛ هو أن المشرع أجاز للواهب أن يعرض على الموهوب له القيام بالتزام معين،
دون أن يتجرد هذا الواهب عن نية التبرع .واذا أخذ الواهب عوضاً ،فإن هذا العوض يجب أال
يتجاوز قيمة ما قدمه أو ما نقله الواهب إلى الموهوب له ،وان تجاوز فإن العقد يعتبر معاوضة في
حقيقته ،وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية (.)4
إذن عقد الهبه له شروط خاصة النعقاده ال نستطيع في بحثنا هذا أن نتطرق إلى جميع هذه الشروط
لكن نحن آثرنا أن نتطرق على بعض األحكام الخاصة ،والشروط الواجب توافرها في الهبة ،ولكن ما
دعانا لهذا التطرق هو االرتباط الوثيق بين عقد الهبة و قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،فكان يجب
علينا أن نخوض في عقد الهبة وشرح ما يتعلق منه ،ومن نصوصه المنظمة له بقاعدة االشتراط
لمصلحة الغير وخاصة المادتين ( )416و( )417من القانون المدني المصري حيث نصت المادة
( )4/416من القانون المدني المصري على أنه "ويجوز للواهب ،دون أن يتجرد عن نية التبرع ،بأن
يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين" .أما المادة ( )417فقررت على أنه "يلتزم الموهوب له
بأداء ما اشترط عليه من عوض ،سواء اشتراط هذا العوض لمصلحة الواهب ،أم لمصلحة أجنبي ،أم
للمصلحة العامة" ويقابلها نص كل من المادتين  214-213من القانون المدني الفلسطيني .
يتبين مما سبق ،بأن المشرع قد أوضح ،وبصراحة أن الواهب يستطيع أن يشترط على الموهوب له،
أو أن يفرض على األخير القيام بالتزام معين دون أن يتجرد من نية التبرع ،أي أن الواهب في هذه
( )3عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق،ص 7وما بعدها.
( )4نقد مدني مصري  43يونية سنة  3174مجموعة أحكام النقض السنة  41رقم  31ص.3344
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الحالة ال يخرج عن نطاق التبرع ،وال عن نية التبرع ،إذا ما فرض مقابل لهذه الهبة على الموهوب
له ،ومثال ذلك ؛ أن يقوم الموهوب له بمنح الواهب ،أو من يشترط له الواهب إيراداً محدداً لمدى
الحياة؛ ففي مثل هذه الحاالت ؛ ال يعتبر القانون ،أن الواهب قد خرج أو تجرد عن نية التبرع ،بل
تعتبر الهبة في هذه الحالة هبة غير مباشرة ،وحسب ما نص عليه القانون ،فإن الهبات أنواع ،ومنها
الهبة المباشرة( ،)3والهبة غير المباشرة مما ينبغي معه أن نعرض لهذه االنواع بشيء من االختصار
على النحو اآلتي-:
الصورة األولى :الهبة المباشرة:
الهبة المباشرة ،هي وحدها التي يجب إفراغها في شكل معين ،وفقاً لما نص عليه القانون المدني
المصري ،أي أن الواهب يتصرف في ماله دون مقابل أو بمقابل ،إما بنقل حق عيني للموهوب له،
أو بإنشاء التزام شخصي في ذمته للموهوب له(.)4

الصورة الثانية :الهبة غير المباشرة(.)1
يقصد بالهبة غير المباشرة اكتساب الموهوب له حقاً عينياً أو حقاً شخصياً دون مقابل على سبيل
التبرع عن طريق الواهب ،ولكن دون أن ينتقل إليه هذا الحق مباشرة من الواهب ،فهذه هي الهبة
غير المباشرة ،وهي تختلف عن الهبة المباشرة في أن ،الهبة المباشرة تصرف في المال ،أما بنقل
حق عيني ،أو بإنشاء التزام شخصي ،وأن التزام الواهب للموهوب له بحق شخصي هو إعطاء شيء

( )3عبد الرزاق السنهوري:الجزء الخامس ،مرجع سابق،ص 7وما بعدها.
( )4الموقعhttp://ar.jurispedia.org/index.php /
( )1مصطفى الزرقا :مرجع سابق ،ص . 11و مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي :مرجع سابق ،ص.14
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لكن الهبة غير المباشرة فهي اكتساب الموهوب له حقاً عينياً أو حقاً شخصياً دون أن ينتقل إليه هذا
الحق مباشرة من الواهب(.)3
ومن أمثلة الهبة غير المباشرة:
 - 1حالة النزول عن حق عيني يعتبر هبة غير مباشرة كأن ينزل صاحب حق االنتفاع أو صاحب
حق السكني ،أو صاحب حق االستعمال عن حقه فيؤول لمالك الرقبة.
 - 2حالة نزول صاحب حق االرتفاق أو صاحب حق الحكر عن هذا الحق فيؤول للمالك ،ففي هذه
األحوال يكتسب الموهوب له ،وهو المالك ،حقاً عينياً عن طريق الواهب ،ولكن اكتسبه عن
طريق نزول الواهب عنه وتركه إياه ال عن طريق انتقاله إليه من الواهب(.)4
 - 3النزول عن حق شخصي( أي اإلبراء )يعتبر هبة غير مباشرة  ،فإذا أب أر الدائن ذمة مدينه من
الدين كان هذا هبة غير مباشرة؛ ألن الموهوب له "المدين" كسب الدين ،ال عن طريق انتقاله
إليه من الواهب ،بل عن طريق نزول الواهب عنه(.)1
واالشتراط لمصلحة الغير على سبيل التبرع ،يعتبر هبة غير مباشرة ،فإذا باع شخص بيت من آخر،
واشترط عليه أن يدفع الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياة لوالد البائع دون أن يأخذ البائع مقابالً من والده
عن هذا اإليراد ،كان هذا االشتراط هبة غير مباشرة من البائع لوالده ،ذلك أن والد البائع قد كسب

( )3عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق،ص 7وما بعدها.
( )4عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق ،ص 7وما بعدها.
( )1الموقعhttp://ar.jurispedia.org/index.php /
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عن طريق البائع التزاماً بدفع اإليراد ،ولكن البائع لم يلتزم بهذا اإليراد مباشرة لوالده ،بل الذي التزم به
شخص آخر هو المشتري ،لذلك كانت الهبة غير مباشرة في هذه الحالة(.)3
وما نود قوله في حالة الهبة غير المباشرة؛ هو أنه في حالة هذا النوع من الهبات تتوافر شروط
قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،كما في حالة اشتراط البائع على المشتري أن يوفر ثمن المبيع إيراداً
لمدى الحياة لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد يحدده البائع (.)4
لهذا عندما يتم التحدث عن قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،فإن من أكثر الصور العملية لهذه
القاعدة هي صورة الهبة غير المباشرة ،لذلك فإن هذه الصورة تعد من أهم صور قاعدة االشتراط
لمصلحة الغير.
ولكن ما نود اإلشارة إليه؛ هو أن المشرع المصري استثنى الهبات غير المباشرة من الشكلية
والعينية ،لذلك تنعقد الهبة غير المباشرة دون الحاجة إلى ورقة رسمية ،ودون حاجة القبض في
المنقول( .)1أما المشرع الفلسطيني فقد اعتبر الهبة من العقود الرضائية التى تؤدي إلى نقل ملكية
المال الموهوب عقا اًر كان أم منقوالً دون حاجة الى شكلية معينة(.)4
ففي حالة االشتراط لمصلحة الغير في الهبة غير المباشرة ،سواء أكان االشتراط بمقابل أو غير مقابل
ليس فيه شكلية ،واذا كان بغير مقابل كانت هبة غير مباشرة ،وقد أعفيت من الشكلية بحكم النظام
الخاص الذي يسري على االشتراط لمصلحة الغير(.)2
( )3الموقعhttp://www.moj.gov.iq/uploaded/altareeq/17/p5.pdf /
( )4الموقعhttp://www.moj.gov.iq/uploaded/altareeq/17/p5.pdf /
( )1الموقعhttp://ar.jurispedia.org/index.php /
( )4المذكرات االيضاحية للقانون المدني الفلسطيني :مرجع سابق ،ص.216
( )2عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق ،ص 7وما بعدها.
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ولكن بشأن األحكام الموضوعية على الهبات فإن هذه األحكام تسري عليها ومثال ذلك جواز الرجوع
في الهبة والطعن بالدعوى البوليصية ،وأهلية التبرع والتصرف في مرض الموت وغير ذلك من
األحكام(.)3
وتثبت الهبة غير المباشرة وفقاً للقواعد العامة المقررة في اإلثبات ،فتجب الكتابة أو ما يقوم مقامها
فيما بين المتعاقدين ،أما بالنسبة للغير ،فله أن يثبت الهبة غير المباشرة بجميع طرق اإلثبات ومنها
البينة والقرائن ،كما إذا أراد دائن الواهب الطعن في الهبة غير المباشرة بالدعوى البوليصية(.)4
أما بالعودة لنص المادة ( )417والتي جاء فيها "يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض،
سواء اشتراط هذا العوض لمصلحة الواهب ،أم لمصلحة أجنبي ،أم للمصلحة العامة" ويقابلها نص
المادة ( )213من القانون المدني الفلسطيني والتي نصت على أنه "يلتزم الموهب له بأداء ما اشترط
عليه من عوض لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة".
فهنا جاء النص واضح على إمكانية وجود عوض للهبة أي أن تكون الهبة بعوض يفرض على
الموهوب له ،ففي هذه الحالة تكون الهبة عقداً ملزماً للجانبين إذ يكون في هذا العقد التزامات في
جانب الواهب والموهوب له أيضاً.
ويمكن أن تكون التزامات الطرفين باإلعطاء ،أو التزاماً بعمل ،أو التزاماً باالمتناع عن عمل ،ومثال
االلتزام باإلعطاء حالة أن يلتزم الموهوب له بإعطاء بدل ثمن المبيع مرتب للواهب أو من يحدده
الواهب(.)3

( )3الموقعhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63003 /
( )4عبد الرزاق السنهوري :الجزء الخامس ،مرجع سابق ،ص 7وما بعدها.
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ومثال االلتزام بعمل قيام الموهوب له ببناء بيت للواهب ،أو زراعة أرض ومثال االمتناع عن عمل
امتناع الموهوب له التصرف فيما وهب له(.)4
ومهما كان محل االلتزام الذي يشتمل عليه المقابل ،فإن محله يجب أن تتوافر فيه الشروط العامة
الواجب توافرها في محل االلتزام ،فيجب أن يكون هذا المحل موجوداً إذا كان متعلقاً بشيء معين
بالذات ،أو ممكناً إذا كان عمالً أو امتناع عن عمل ،ويجب أن يكون محل االلتزام صالحاً للتعامل
فيه أي غير مخالفاً للنظام العام(.)1
ومن الصور المختلفة للمقابل في الهبة ،والتي تأخذ شكل االشتراط لمصلحة الغير ،فتتحقق
عندما يشترط الواهب على الموهوب له حقاً ألجنبي عن عقد الهبة يستفيد هذا األجنبي من الهبة وهو
ليس طرفاً في عقد الهبة(.)4
وفي نهاية حديثنا عن عقد الهبة في حالة اشتراط لمصلحة الغير نود القول بأن الشتراط لمصلحة
الغير جاء في عقد الهبة غير المباشرة ولم يأت في عقد الهبة المباشرة ،أو في عقد الهبة
المستترة وذلك لألسباب اآلتية:
أ  -أن الهبة غير المباشرة تستثني من الشكلية والعينية في حالة ما إذا كان محل الهبة منقول.
وذلك ألن الهبة المباشرة ال تستثني من الشكلية التي نص عليها القانون المدني المصري
فإن إمكان توافر شروط قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في الهبة المباشرة لن تتوافر وذلك

( )3سالم حماد الدحدوح :الوجيز في عقد البيع ،مرجع سابق ،ص 41وما بعدها.
( )4الموقعhttp://www.moj.gov.iq/uploaded/altareeq/17/p5.pdf /
( )1الموقعhttp://ar.jurispedia.org/index.php /
( )4الموقعhttp://www.moj.gov.iq/uploaded/altareeq/17/p5.pdf /
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ألن القانون اشترط في هذه الحالة إفراغ الهبة في شكلها المحدد ،أما في الهبة غير المباشرة
فقد استثنى المشرع كما أشرنا سابقاً الهبة غير المباشرة من الشكلية والعينية ،وأبقى على
سريان األحكام الموضوعية عليها(.)3
ب  -في حالة الهبة غير المباشرة مع توافر اشتراط لمصلحة الغير ،فإن الرجوع عن الهبة ،ال
يجوز إذا وافق المنتفع ،أي المستفيد عليها ،ألن من مميزات عقد الهبة أنه عقد بين أحياء
على عكس الوصية التي يجوز للموصي الرجوع فيها وتعيين موصي له آخر(.)4

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد الخامس ،مرجع سابق ،ص 4وما بعدها .
( )4مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي :مرجع سابق ،ص 314وما بعدها.
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المبحث الثاني
التطبيقات الحديثة لقاعدة الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم:
نناقش في هذا المبحث التطبيقات العملية الحديثة لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير  ،والتي من أهمها
عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير ،عقود امتياز والتزامات المرافق العامة ،لذلك سوف نقسم هذا
المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي :
المطلب األول :عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير.
المطلب الثاني :عقد إمتياز المرافق العامة.
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المطلب األول
عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم:
كانت المحاكم في القرن التاسع عشر  ،تقضي بأن عقد التأمين على الحياة هو من العقود المخالفة
للنظام العام واآلداب العامة ،ألن االعتقاد السائد أن هذا العقد من شأنه أن يولد في نفس المنتفع
رغبة القضاء على حياة المؤمن ،لكي يتمكن في أقرب وقت ممكن من وضع يده على مبلغ التأمين
بينما لو بقي المؤمن على قيد الحياة ،فإن أمل االنتفاع بالمبلغ المتفق عليه في عقد التأمين لصالح
المؤمن له يكون بعيد المنال والتحقق ،مما يؤدي إلى اتجاه إرادة المؤمن له( المستفيد) أن يقتل
المؤمن على حياته لمصلحة الغير  ،وهذا على حسب ما كان سائداً من اعتقاد في ذلك الوقت(.)3
ولعل ما يبرر اجتهاد المحاكم والفقهاء الذين تزعموا هذا الرفض لعقد التأمين على الحياة آنذاك هو
نص المادة ( )3343من القانون المدني الفرنسي ،والتي تجيز التعاقد لمصلحة الغير في حالتين
فقط ،وهما الهبة ،واالتفاق الذي ينشئه المتعاقد لمصلحته ،وعقد التأمين على الحياة ليس من هاتين
الحالتين (.)4
ولكن نتيجة التطور في القرن التاسع عشر ،ط أر اجتهاد على الفقه والقضاء معاً ،حيث تم التوسع في
تفسير مفهوم نص المادة ( )3343من القانون المدني الفرنسي ،واطالق أحكامها بصورة شاملة بدالً
من االكتفاء بحالتين فقط ،حيث أن التوسع في تفسير نص المادة ( )3343مدني فرنسي أدى إلى

( )3أحمد السعيد شرف الدين :عقود التامين وعقود ضمان االستثمار ،مطبعة حسان  443شارع الجيش ،القاهرة ،دون سنه نشر ،ص.42
( )4إلياس ناصيف ،مرجع سابق ،ص 344وما بعدها.
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حدوث تطور في األنظمة التجارية واالجتماعية ،منها بالطبع عقد التأمين على الحياة السيما مع
ظهور شركات التأمين العمالقة ،والتي روجت لعقد التأمين على الحياة (.)3
واألساس الذي ترتكز عليه هذه العقود؛ هو أن مبلغ التأمين ،ال يحمل الصفة التعويضية  ،أذ ال
يقّدر مبلغ التأمين بجسامة الضرر ،إذ أن شخص اإلنسان ليس محالً للتقويم المالي أو على األقل
يصعب إجراء مثل هذا التقويم ،عالوة على ذلك؛ فأنه عند حدوث بعض الوقائع ال محل للكالم عند
حدوث ضرر ،وذلك كما في حالة الزواج أو الميالد (.)4
لذلك فإن التعرض لمناقشة أهم أسباب تجسيد قاعدة االشتراط لمصلحة الغير وتطورها وتثبيت فكرة
الخروج على قاعدة نسبية أثر العقد هو التطور الذي حصل في مجال عقد التأمين على الحياة في
القرن التاسع عشر ( ،)1لذا سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع كاآلتي:
الفرع األول :تطور عقد التأمين على الحياة.
الفرع الثاني :األركان األساسية التي يرتكز عليها عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير.
الفرع الثالث :أنواع التأمين على الحياة التي تتجسد فيها قاعدة الشتراط لمصلحة الغير.

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني ،البند . 733،734
( )4أحمد السعيد شرف الدين :مرجع سابق ،ص. 42
( )1إلياس ناصيف :مرجع سابق،ص 344وما بعدها.
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الفرع األول
تطور عقد التأمين على الحياة

يعود الفضل في ترسيخ قاعدةد االشتراط لمصلحة الغير القضاء والفقه الفرنسيين  ،حيث أجاز الفقه
عقد التأمين على الحياة ،وذلك ألن هنالك مصلحة كبرى للمؤمن على حياته في تنفيذ العقد ،وهذه
المصلحة هي تأمين الحاجات المادية لعائلته بعد مماته(.)3
وقد أجاز القضاء قبول الدعوى المباشرة من المتضرر ضد المؤمن في الحاالت التي لم ينص عليها
القانون ،وهذا االتجاه أيضاً سارت عليه معظم القوانين المقارنة في مصر ولبنان ،حيث أجازت
المحاكم في لبنان قبول الدعوى من المتضرر ضد المؤمن ،وهذا ما يتفق مع النزعة الحديثة في
حماية المتضرر(. )4
واألصل أن أكثر صور التأمين على الحياة؛ هو تأمين لمصلحة الغير ،ففي التأمين على الحياة
يؤمن الشخص على حياته لمصلحة غيره ،فيكون المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن له ،ويعينه هذا
األخير ،والصورة العادية للتأمين على الحياة ( ،)1هو تأمين الشخص على حياته لمصلحة أوالده
وزوجته ،أي يكون األوالد واألم هم المستفيدون ،وفي حال التأمين على الحياة لمصلحة األوالد
والزوجة يكون التأمين دون مقابل على سبيل التبرع ،وهذا النوع من التأمين ساهم بشكل كبير لتطور
( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني ،البند . 731
( )4إلياس ناصيف :مرجع سابق ،ص 344وما بعدها.
( )1يالحـظ أن التــأمين علــى الحيـاة بأنواعــه يخضــع للقواعــد العامـة لعقــد التــأمين البـري ،وان كــان فــي بعــض االحيـان ونظـ اًر لظــروف خاصــة،
يخضــع لــبعض القواعــد الخاصــة التــي تخــالف هــذه القواعــد العامــة ،وهــذه الحــاالت تمــون عمليــة التــأمين فيهــا أقــرب إلــى أن تكــون عمليــة إدخــار
منها أن تكون عقد تأمين .محمد عبد الظاهر حسين :عقد التأمين ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،3112 ،ص.44

101

قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في الربع األخير من القرن التاسع عشر ،وسارت التشريعات الحديثة
على هذا النهج الفرنسي ومنها القانون المدني المصري الجديد وغالبية قوانين الدول العربية (.)3

الفرع الثاني
األركان األساسية التي يرتكز عليها عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم:
إذا كان من المسلم به أن من أهم أهداف التامين هو تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له  ،ويكون
التزام المؤمن بقيمة ما اتفق عليه أو ما حكم به ،ويؤدى مبلغ التامين إلى صاحب الحق فيه.

()4

لذلك

فإن األركان األساسية لعقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير هي :
أولا :تعيين المستفيد(:)1
يعتبر تعيين المستفيد حقاً شخصياً لطالب التأمين ؛ ألنه يقوم على اعتبارات خاصة به متصلة
اتصاالً وثيقاً بشخصه ،فال يجوز لدائنيه مثالً استخدام هذا الحق باسمه ،كما ال يجوز لورثته
استعمال هذا الحق بعد وفاته ،واذا مات طالب التأمين قبل تعيين المستفيد دخل مبلغ التأمين تركته،
(" )3ولمحكمـة اسـتئناف القــاهرة ،حكـم قــرر لمصـاب حقــا مباشـ ار قبــل شـركة التــامين فـي حالــة التـامين ضــد المسـئولية  ،وقــد اسـتندت المحكمــة
في ذلك الى ان المؤمن له قد قصد من تعاقده مع شركة التامين ان ينقل عبء المسئولية عن كاهله الى شركة التـأمين فتتحمـل عنـه التعـويض
ألن الغايـ ــة االساسـ ــية مـ ــن اب ـ ـرام عقـ ــد التـ ــامين هـ ــي انشـ ــاء حـ ــق مباشـ ــر لمصـ ــلحة المصـ ــاب" عبـ ــد الـ ــرزاق السـ ــنهوري :المجلـ ــد األول مرجـ ــع
سابق،ص.771
( )4أنور سلطان :مرجع سابق ،ص 13وما بعدها.
( )1المقــرر أن تعيــين المســتفيد مــن مشــارطات التــأمين هــو مــن مســائل الواقــع التــي تتصــل بنصــوص المشــارطة والتــي تســتقل بهــا محكمــة
الموضوع باستظهارها متى كان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التـي تنتهـي إليهـا  .نقـض مصـري رقـم سـنة
 47ق  164لسنة  ،"3171سعيد أحمد الشعلة :قضاء النقض في التامين منشاة المعارف اإلسكندرية ،3117 ،ص.417
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ألنه ال يوجد مستفيد ،فيصبح هو المستفيد ،ومن ثم ينتقل مبلغ التأمين لورثته ال باعتبارهم مستفيدين
بل باعتبارهم ورثة ،وتعيين المستفيد من قبل طالب التأمين يتم بإرادة منفردة منه ،فهو تصرف قانوني
من جانب واحد ،فال يحتاج موافقة المؤمن ،وال موافقة المستفيد ذاته ،ومن أهم األسباب التي تعطي
الحق لطالب التأمين ،أن يختار المستفيد هو أن طالب التأمين هو من يضع أقساط التأمين ،والغالب
أن يكون تحديد المستفيد من قبل طالب التأمين ،ولكن ال مانع أن يقوم طالب التأمين بإعطاء
المؤمن له حق تعيين المستفيد ،كما في حالة التأمين الجماعي لصاحب العمل على عماله ،حيث
يعطي طالب التأمين (صاحب العمل) حق تعيين المستفيد ،واذا لم يقم بتعيين مستفيد كان المستفيد
طبقاً للشروط العامة هو الزوج أو الزوجة واألوالد واألب واألم(.)3
ويتم تعيين المستفيد في أي وقت منذ إبرام عقد التأمين إلى يوم استحقاق مبلغ التأمين ،وله أن يعينه
وقت استحقاق مبلغ التأمين ،كما إذا عين المستفيد بوصية تفتح عند وفاته (.)4
ويستطيع المؤمن أن يحتج بسقوط الحق على المستفيد الذي اشترط لصالحه ،إذا توافرت وانطبقت
شروط السقوط ،والتي غالباً ما توجد في عقد التأمين ،واذا انطبقت شروطها ويسقط حق المؤمن له،
كما لو اشترط سقوط حق المؤمن له إذا لم يف المؤمن لشركات التأمين باألقساط الشهرية(.)1

( )3الياس ناصيف :مرجع سابق،ص 344وما بعدها .عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني ،البند .733
( )4عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني ،البند . 733،734
( )1أحمد شرف الدين :أحكام التأمين،الطبعة الثالثة ،دون دار نشر )3113( ،ص 141وما بعدها.
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ثانيا :كيفية تعيين المستفيد:
نود االشارة هنا الى أن القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ،لم يقرر أحكام التأمين
على الحياة ،ويمكن لنا التعقيب على ذلك بأن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً من المشرع
الفلسطيني وذلك بتنظيمه أحكام التأمين على الحياة ،وكان واجباً على المشرع الفلسطيني أن ينظم
أحكام التأمين على الحياة إذ يعتبر ذلك قصو اًر في التشريع الفلسطيني،
لذا نوصي باألخذ باألحكام المنصوص عليها في في المذكرات اليضاحية لمشروع القانون المدني
الفلسطيني لسنة  ،4111ألن األخذ بمثل هذه األحكام يشمل تطبيقها على الحاالت التي توجد
بالمجتمع بأكمله ،ألن هناك ديانات مختلفة داخل المجتمع الفلسطيني(.)3
تنص المادة ( )721من القانون المدني المصري على ما يأتي -3" :يجوز في التأمين على الحياة
االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ،إما إلى أشخاص معينين .واما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له
فيما بعد".
 -4يعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين ،إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين
معقوداً لمصلحة زوجته ،أو أوالده ،أو فروعه ،من ولد منهم أو لم يولد ،أو لورثته دون ذكر أسمائهم،
فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم ،كان لهؤالء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة
نصيبه في الميراث .ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن اإلرث".

( )3تعــدد الــداعون إلــى إباحــة التــأمين علــى الحيــاة ومــن أهمهــم :مصــطفى الزرقــاء ،و عبــد الــرحمن عيســى ،وبهجــت أحمــد حلمــي ،والطيــب
النجار ،والصـديق الضـرير ،وعمـر الـدين الهنـدي ،والشـيخ عبـد الوهـاب خـالف ،والشـيخ علـي الخفيـف ،وعبـد ا زيـن المحمـود" نقـالً عـن السـيد
عبد المطلب عبدة ،التأمين على الحياة ،دار الكتاب الجامعي ،الطبعة الثانية ،3111 ،ص .74
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 -1ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة في وقت وفاة المؤمن له ،ويقصد باألوالد
الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق اإلرث" .
يتبين من هذا النص ،أن تعيين المستفيد ،إما أن يكون باالسم والذات ،فيكون المستفيد معيناً تعييناً
تاماً ،واما أن يكون بالصفات المميزة له ،والتي يستطاع بها تعيينه ،فيكون قابالً للتعيين ،ويكون
التعيين للمستفيد باالسم ،بأن يذكر طالب التأمين اسم من يختاره ،ويسميه تسمية كاملة ،بحيث ال
يقع في ذاتيته لبس (.)3
وأيضاً قد يعين طالب التأمين ال باالسم ،ولكن بصفات تميزه ،فال يكون معيناً بالذات بطريق مباشر،
ولكن يكون قابالً للتعيين ،بحيث ال يمكن وقوع خطأ أو لبس في ذاتيته عند استحقاق مبلغ التأمين".
ويقصد بالزوج الشخص الذي يثبت له هذه الصفه وقت وفاة المؤمن له ويستوي أن يكون الزواج
قائماً وقت إبرام عقد التأمين أو قام بعد إبرام العقد (.)4
وكذلك يقصد باألوالد والفروع أوالده المثبتين رسمياً في األوراق الرسمية ،ويجوز االشتراط لمصلحة
األوالد حتى قبل أن يولدوا ،فإن من مبادئ االشتراط لمصلحة الغير ،أنه يجوز االشتراط لمصلحة
شخص مستقبلي متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره (.)1
ثالث ا :قبول المستفيد للتعيين:
يكسب المستفيد حقه المباشر قبل المؤمن في مبلغ التأمين بمجرد التعيين ،وال يتوقف كسبه لهذا
الحق على قبول منه ،وذلك وفقاً ألحكام االشتراط لمصلحة الغير ،ولكن وفقاً لهذه األحكام ،يكون
( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني ،البند . 736
( )4محمد حسين :عقد التأمين ،دار النهضة العربية للطبع والنشر 3112 ،ص 41وما بعدها.
( )1الياس ناصيف :مرجع سابق،ص 344وما بعدها.
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حقه المباشر الذي كسبه من التأمين لصالحه قابالً للنقض ،فيستطيع المؤمن له أن يرجع فيه ويعين
مستفيداً آخر ،بشرط ان يكون ذلك قبل قبول المنتفع ،والقبول معناه هنا ،أن يعلن المستفيد ؛ أنه
ر ٍ
اض بثبوت الحق له إذن ال يجوز أن يثبت الحق له دون إرادته ،فإذا ما صدر القبول من المستفيد،
فإن ذلك يدل على أنه قد رضي بثبوت الحق له.
وقبول المستفيد يكون بإرادة منفردة منه إذا كان أهالً ،أو من نائبه إذا كان قاص اًر ،وال يشترط في
قبول المستفيد شكل خاص في التعبير عن اإلرادة ،وقد يكون القبول صريحاً كما في حاله ما إذا وقع
المستفيد على وثيقة التأمين ،أو إذا صرح لطالب التأمين صراحة ،وقد يكون القبول ضمناً كما لو
طالب المستفيد المؤمن بمبلغ التأمين ،أو نزل عنه للغير أو وكل آخر بتحصيله(.)3
وللعلم فإن القانون المصري قد استلزم لصحة التأمين على حياة الغير موافقة الغير الكتابية قبل إبرام
العقد ،واال وقع باطالً بطالناً مطلقاً عمال .المادة (  )3 /722من القانون المدني المصري التي جاء
فيها (ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد ،فإذا كان هذا الغير ال تتوافر فيه األهلية ،فال
يكون العقد صحيحاً إال بموافقة من يمثله قانوناً)(.)4

رابع ا :الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد:
إذا ما عين المستفيد تعييناً صحيحاً ،ولم ينقض تعيينه ،فإن هذا التعيين ينشئ للمستفيد حقاً مباش اًر
قبل المؤمن  ،فإذا استحق مبلغ التأمين ،بموت المؤمن له ،كان للمستفيد أن يطالب المؤمن مباشرة

( )3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،المجلد السابع ،الجزء الثاني البند 734
( )4أحمد شرف الدين :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
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بدفعه له ،وليس في هذا سوى تطبيقاً للقواعد العامة في االشتراط لمصلحة الغير .والذي نصت عليه
المواد المنظمة لقواعد االشتراط لمصلحة الغير (.)3
ومن أهم الحقوق المباشرة التي تثبت للمستفيد حصوله على المبلغ المتفق عليه مع المؤمن ،وهي
شركة التأمين ،ولكن لكي يثبت له هذا الحق ،يجب أن يكون المستفيد حياً وموجوداً وقت استحقاق
مبلغ التأمين .ألن المؤمن له ،عندما قصد التبرع للمستفيد بعقد التأمين ،إنما قصد شخصه هو ،ال
شخصاً آخر حتى لو كان وارث المستفيد ،فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن له سقط حقه (.)4
والحق المباشر يخول للمستفيد عند االستحقاق؛ أن يطالب المؤمن بمبلغ التأمين ،فإذا تعدد
المستفيدون ولم يوجد ما يحدد نصيباً معيناً لكل منهم ،انقسم الحق بينهم بالتساوي إال إذا كانوا ورثة،
فينقسم الحق بينهم بنسبة نصيب كل منهم في الميراث.
والمستفيد كسب حقه المباشر من وقت إبرام عقد التأمين ،ال من وقت قبوله ولو كان هذا القبول قد
صدر بعد موت المؤمن على حياته حتى ولو عدل الورثة عن االشتراط (.)1
إذن األصل أن يكون محل األداء أو الحق الذي يثبت للمستفيد مبلغا من النقود ،ولكن ال يوجد مانع
من أن يكون هذا األداء أداءا عينياً ،ألنه يجوز النص في وثيقة التأمين على أن يكون محل التزام
المؤمن حقاً عينياً ،وليس مبلغاً من النقود (.)4

( )3عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق البند  ،736و رشا حطاب ونسرين محاسنة :مرجع سابق ،ص 421وما بعدها.
( )4أحمد شرف الدين :مرجع سابق،ص 141وما بعدها .
( )1عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،الجزء السابع ،المجلد الثاني البند.736
( )4أحمد شرف الدين :مرجع سابق ،ص 141وما بعدها .
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خامس ا :المحل في عقد التأمين على الحياة :
إن الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين ،والخطر في عقد التأمين على الحياة يتعلق دائماً
بحياة إنسان ،فالتأمين على الحياة لحالة الوفاة ،محله موت المؤمن على حياته ،إلى حين انقضاء
األجل المحدد ،والتأمين محله موت المؤمن عليه ،أو بقائه حياً بعد انقضاء األجل المحدد ،فحياة
اإلنسان هي دائماً المؤمن عليها في عقد التأمين على الحياة ،والبد في هذا العقد من وجود مؤمن
على حياته ويكون غالباً هو طالب التأمين ذاته ،ولما كانت حياة اإلنسان عرضةً لكثير من
األخطار ،وأسباب الموت كثيرة ومتنوعة ،لذلك يهتم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يتثبت بقدر
اإلمكان من مدى الخطر الذي يؤمنه ،لذلك يتم وضع األقساط في عقد التأمين على الحياة ،على
أسس فنية طبقاً لجداول الوفيات ،والدراسات التي قامت بها شركات التأمين على أسباب الوفاة ،لذلك
ال يدخل في االعتبار وضع هذه الجداول إال األخطار المألوفة المعتادة التي تتعرض لها حياة
اإلنسان .
وفي حالة أن يؤمن على خطر غير مألوف ،فإنه يزيد من قسط التأمين حتى يواجه هذا الخطر،
ومن الجدير ذكره بأن الخطر إذا زاد على حياة المؤمن عليه ،ال يكون هذا األخير مجب اًر باإلعالن
عنه ،بل يدخل بحكم القانون في التأمين الجاري ودون زيادة في القسط ودون حاجة إلى إعالن
ومن أهم الوسائل التي تستعين بها شركات التأمين ،أنها تلجأ عادةً إلى الكشف الطبي بواسطة أطباء
متخصصين لهذا الغرض( ،)3ولكن هناك بعض األخطار تستبعد من نطاق التأمين ،وهي األخطار
غير العادية التي يكون من شأنها أن توسع نطاق الخطر على حياة المؤمن على حياته مثل الحرب

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،مرجع سابق،البند .736
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والوفاة بالمبارزة وغيرها من االخطار التي ال يرجى عودته حياً منها ،فهذه األخطار عادةً ما يتم
استبعادها من نطاق التأمين (.)3
وفي حالة التأمين لحياة شخص ثالث ،قد ال يكون موجوداً عند التعاقد ؛ فالقانون أجاز التعاقد
عمن يكون مديناً بااللتزام لبيانات الخطر التي
لشخص لم يولد بعد ،ففي هذا االلتزام يثور التساؤل ّ
تتطلبها الشركات عادة خصوصاً بأن المستفيد في هذه الحالة شخص مستقبلي ،لذلك قضت بعض
األحكام القضائية :بأن هذا االلتزام يقع على عاتق المتعاقد وهو التزام شخصي عليه ،وقد نص قانون
التأمين الفرنسي الصادر لسنة  3111على ذلك ،وأجمل بيانات الخطر في حالة عدم تحرير
المستفيد وقت انعقاد عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير وأكد على أن تقديم البيانات على عاتق
طالب التامين ،أي المتعاقد مبرم عقد التأمين مع الشركة

(.)4

( )3عبد الرزاق السنهوري ،الجزء السابع ،المجلد الثاني البند .737،731،731
( )4سهير منصور :االلتزام باألداء وبيانات الخطورة في عقد التأمين ،دار النهضة العربية ،3111 ،ص.32
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الفرع الثالث
أنواع التأمين على الحياة التي تظهر فيها قاعدة الشتراط لمصلحة الغير
تمهيد وتقسيم:
من المعروف بأن التأمين على األشخاص يغطي األخطار ،أو الوقائع التي تمس شخص المؤمن
عليه ذاته مثل حياته ،مماته ،الحوادث التي تصيبه كالمرض والعجز والزواج و الميالد ،وعند تحقق
الخطر ،أو الحدث المؤمن منه ،يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين بغض النظر عن تحقق الضرر،
فمبلغ التأمين ال يحمل الصفة التعويضية ،وال يقّدر مبلغ التأمين وفقاً لجسامة الضرر ،إذ أن شخص
اإلنسان ليس محالً للتقويم المالي ،أو على األقل يصعب إجراء مثل هذا التقويم ؛ عالوة ذلك ،فأنه
عند حدوث بعض الوقائع ،ال محل للكالم عن حدوث ضرر ،وذلك كما في حالة الزواج أو الميالد،
والواقع أن مبلغ التأمين يكون محدداً تحديداً جزافياً في وثيقة التأمين

()3

.

ويتنوع التأمين على الحياة حيث ينقسم إلى قسمين ونوضحهما كاآلتي:
أولا :الصورة العادية للتأمين على الحياة.
ثاني ا :الصورة غير العادية للتأمين على الحياة.

( )3أحمد شرف الدين :مرجع سابق ،ص42
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أولا :الصورة العادية للتأمين على الحياة:
يتنوع التأمين على الحياة في هذه الصورة إلى عدة أنواع نناقشها على النحو األتي:
 - 3التأمين لحال الوفاة و له أربعة صور:
 التأمين العمري :ويستحق فيه مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته ،أياً كان وقت الوفاة،وهنا نرى إمكانية توافر شروط قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في هذا النوع من التأمين ،وذلك
عندما يكون المؤمن على حياته ،قد اشترط أن يكون المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين لشخص
آخر يكون هو المستفيد (،)3
 التأمين المؤقت :وفيه ال يستحق مبلغ التأمين إال إذا مات المؤمن على حياته خالل مدة معينة،وفي التأمين المؤقت يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه إلى المستفيد إذا توفي المؤمن له
خالل المدة المحددة في العقد ،فإذا لم تحدث الوفاة خاللها كان مجموع األقساط المتحصلة من
المؤمن له مستحقاً للمؤمن أي أن حدوث الوفاة خالل المدة المتفق عليها هو شرط ضروري
لحصول المستفيد على مبلغ التأمين ،ويبرم هذا النوع من التأمين عادةً لصالح الدائن الذي يرغب
في ضمان قيام المدين بدفع دينه وخاصةً إذا كان مجزئاً أو مؤجالً (.)1

( )3خميس خضر :العقود المدنية الكبيرة البيع والتأمين وااليجار ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية ،3171 ،ص .234
( )4عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،مرجع سابق ،البند ،ص.737
( )1جالل إبراهيم :التأمين ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية  14شارع عبد الخالق ثروت ،3114 ،ص.331
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 تأمين البقيا  :وفي هذا النوع من التامين ال يستحق مبلغ التأمين إال إذا بقي المستفيد حياً بعدموت المؤمن على حياته،فاذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين وبرئت
ذمة المؤمن واستبقى االقساط التي قبضها،فبقاء المستفيد حيا بعد موت المؤمن على حياته هو
الذي يجعل مبلغ التامين مستحقا للمستفيد ومن ثم سمي هذا التأمين تأمين بقيا المستفيد وهذا
النوع من التأمين يلجأ اليها من يريد أن يكفل بعد موته لشخص عزيز عليه مبلغا من المال
يستعين به في حياته(.)3
 التأمين لحال الحياة  :يهدف المؤمن له في هذا النوع من التأمين إلى أن يتحصن ضد المخاطرالتي تنتج عن الشيخوخة ،أو المرض ،فيبرم عقداً مع المؤمن يلتزم األخير بأن يدفع إليه مبلغاً
إجمالياً ،أو مرتباً دورياً بشرط بقاء المؤمن له على قيد الحياة عند حلول األجل المتفق عليه في
العقد فإذا توفي األخير قبل ذلك سقط عن المؤمن التزامه بدفع مقابل التعويض ،وتصبح األقساط
المدفوعة خالصة له(.)4
والمالحظ أن الفارق بين هذا النوع من التأمين ،المؤمن في حالة الوفاة ،هو أن حدوث الوفاة خالل
الفترة المحددة في العقد يعتبر شرطاً ضرورياً الستحقاق مبلغ التأمين في النوع الثاني ،بينما تعتبر
حياة الشخص المؤمن له طوال فترة العقد شرطاً الزماً الستحقاق مبلغ التأمين في النوع األول ،وبذلك
تكون مصلحة المؤمن حدوث الوفاة قبل حلول األجل المتفق عليه في العقد وتندرج تحت هذه الحالة
صورتان:

( )3محمد حسن قاسم ،العقود المسماة ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 4111ص 211وما بعدها .
( )4جالل إبراهيم  :مرجع سابق  ،ص  311وما بعدها.
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الصورة األولى :وفيه يلتزم المؤمن على حياته بدفع أقساط دورية إلى المؤمن في مقابل التزام األخير
بدفع مبلغ محدد مرة واحدة عند انقضاء األجل المتفق عليه بينهما ،ويلجأ إلى هذا النوع عادةً
الشخص وهو في مقتبل العمر قادر على الكسب ،ويمكنه دفع األقساط حتى إذا ما بلغ به العمر
عتياً ،وأصبح هرماً ،أو مريضاً ،ال يقدر على الكسب ،وال يحصل على معاش كاف إذا كان موظفاً،
فيستفيد من المبلغ الذي يدفعه له المؤمن ليبدأ له مشروعاً ،أو يستغله في عمل يدر عليه كسباً
ويشترط للحصول على مبلغ التأمين بقاء المؤمن له على قيد حياته بعد انقضاء األجل المعين(.)3
الصورة الثانية :التأمين بإيراد مرتب؛ وفيه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين في مواعيد دورية منتظمة
سنوية ،أو شهرية ،في مقابل أن يقوم المؤمن له بدفع رأسماله مرة واحدة يتكون منه القسط الوحيد،
ويستمر هذا االتفاق حتى نهاية األجل المحدد (كالوفاة) ،وال يقوم على هذا النوع من التأمين سوى
متقدمي العمر ،أو األشخاص الذين لهم رأسمال ال يرغبون في استثماره بمعرفتهم خوفاً من مخاطر
المغامرة (.)4
ولكن الخوف من هذا النوع من التأمين ،هو وفاة المؤمن له قبل استكمال دفع القسط المتفق عليه،
فبذلك ينعدم التوازن فيما دفعه المؤمن له وما قبضه (.)4
 - 4التأمين المختلط :و من صوره التأمين المختلط العادي ،حيث يدفع المؤمن المبلغ للمؤمن
له اذا بقي حياً عند حلول االجل ،فاذا مات المؤمن له يدفع المبلغ الى المستفيد قبل انتفاء

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،مرجع سابق ،البند .611
( )4جالل إبراهيم :مرجع سابق ،ص 331وما بعدها.
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االجل ،وكذلك من صوره أيضاً التامين الجل محدد،حيث ال يدفع المؤمن مبلغ التأمين إال
عند حلول االجل(.)3

ثانيا  :الصورة غير العادية للتأمين على الحياة:
وفي هذا النوع من التأمين ،يجب أن نميز بين ثالث صور له ،وذلك على النحو اآلتي:
الصورة األولى :التأمين التكميلي:
وفي هذه الصورة يكون اقتران التأمين على حال الوفاة بتأمين ضد العجز ،أو عدم صالحيته،
لممارسة حياته بشكل طبيعي ،ويسمى بالتأمين التكميلي ،ويهدف إلى إمداد المتعاقد بمصادر رزق
تمكنه من مواجهة عجزه ،أو عدم صالحيته ،ويعفي التأمين التكميلي المؤمن له من دفع أقساط
التأمين العادية في حال العجز الكلي المستمر.
يتضح مما سبق ،أن المتعاقد يبرم التأمين التكميلي لمواجهة خطر عجزه عن الوفاء بأقساط وثيقة
التأمين األصلية على الحياة (.)4
الصورة الثانية :التأمين الجماعي:
ويبرم هذا النوع من التأمين – في التأمين من الوفاة – من شخص رئيس مشروع ،أو مسئول عن
جماعة لصالح هذه الجماعة ،أو يبرم من جانب جمعية لصالح أعضائها .مثل العمال في المصانع،
أو طالب المدارس ،ويتعهدون بدفع أقساط دورية إلى إحدى شركات التأمين نظير التزامها بدفع مبالغ

( )3أحمد السعيد شرف الدين :مرجع سابق ،ص 42وما بعدها.
( )4أحمد السعيد شرف الدين :مرجع سابق ،ص 46و ما بعدها.
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التعويض لصالح المستفيدين إذا وقع بأحدهم خطر من األخطار الموجودة بالوثيقة ،ويهدف عادة هذا
التأمين إلى حماية العامل ،أو الموظف من أخطار العجز ،أو اإلصابة ،أو المرض بصفة عامة.
والمؤمن له في هذا النوع من التأمين هو المشروع أو المصنع والمستفيدون هم العمال أو الموظفين
في المصنع أو المؤسسة أو من لهم الحق فيالحصول على مبلغ التأمين ،ولكنهم غير محددين في
الوثيقة بأشخاصهم ،وانما يتم تحديدهم بوضع أوصاف معينة لالستفادة من مبلغ التأمين ،وكل من
ينطبق عليه الشروط يستفيد من هذا التأمين ،ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه إلزامي أو إجباري
خاصة في حالة تأمين صاحب العمل لمصلحة عماله (.)3
الصورة الثالثة :التأمين الشعبي:
وهو تأمين على الحياة ،ويتم بأقساط دورية ،وال يحتاج إلى كشف طبي على المتعاقد ،ويتميز بقلة
مبلغ التأمين ،وبتجزئة القسط أجزاء صغيرة متعددة تالءم الطبقات الشعبية ذات الموارد الضئيلة ،فهو
تأمين أريد به التيسير على هذه الطبقات ،وال يدفع المبلغ المحدد كامالً في حالة الوفاة إال إذا حدثت
الوفاة بعد مدة معينة من إبرام العقد ،ومن مميزات هذا التأمين:
أ  -هذا النوع من التأمين في متناول أعداد كثيرة من أفراد الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ب -تقسيم القسط إلى أجزاء صغيرة كتجزئة القسط السنوي إلى أجزاء متساوية أقلها اثنا عشر
جزءاً تدفع مشاهرة وهي تجزئة ضرورية حتى يتيسر للمؤمن له الوفاء بالتزاماته
ت -عدم إلزام المتعاقد بإجراء كشف طبي على حياته تجنباً إلرهاق المؤمن له بمصروفات هذا
الكشف(.)4
( )3جالل إبراهيم :مرجع سابق،ص 31وما بعدها .
( )4عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،الجزء الثاني البند .611
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المطلب الثاني
عقد إمتياز المرافق العامة
تمهيد وتقسيم:
في هذا المطلب نتناول عقد من عقود المقاولة ،وهو نوع من أنواع المقاوالت ،وهو امتياز والتزام
المرافق العامة ،لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى عدة فروع كاآلتي:
الفرع األول :طرق إدارة المرفق العام.
الفرع الثاني :تعريف عقد إمتياز المرفق العام وخصائصه وطبيعته القانونية.
الفرع الثالث :عقد إمتياز المرافق العامة وآثاره وعيوبه ومزاياه.
الفرع الرابع :عقد إمتياز شركة التصالت الفلسطينية.
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الفرع الول
طرق إدارة المرفق العام

إن طرق إدارة المرافق العامة المتعارف عليها هي خمسة طرق ونتناولها كاآلتي:
الطريقة األولى :اإلدارة المباشرة:
وتقوم السلطة اإلدارية في هذه الطريقة بإدارة المرافق العامة مباشرة بعمالها وأموالها ويعتبر العمال
موظفين عامين واألموال أمواالً عامة ،ويتبع في تمويل المرفق العام القواعد المالية العامة المقررة في
ميزانية الدولة(.)3
الطريقة الثانية :اإلدارة عن طريق المؤسسات العامة:
وهذه الطريقة يدار المرفق العام إدارة مباشرة بواسطة السلطة اإلدارية ولكن السلطة القائمة على إدارة
المرفق العام تمنح شخصية معنوية مستقلة عن الدولة ،أو عن الشخص اإلداري .فتسمى في هذه
الحالة "مؤسسة عامة" ومن ثم تكون لها ذمة مالية مستقلة ،وال تختلط إيراداتها بإيرادات ومصروفات
الشخص اإلداري الذي تتبعه ،وتلجأ عادة الدولة لهذا النظام إلدارة المرافق العامة لتخفيف العبء عن
كاهلها وترك المرفق العام تديره هيئة متخصصة إلدارته(.)4

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،المجلد األول ،ص 161وما بعدها.
( )4سليمان الطماوي :مرجع سابق ،ص 441وما بعدها.
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الطريقة الثالثة :اإلدارة غير المباشرة :وفي هذه الطريقة تعهد السلطة اإلدارية إلى فرد أو شركة في
إدارة المرفق العام على أن تكون للسلطة اإلدارية كل األرباح ،وعليها كل الخسائر ،أما مدير المرفق
في هذا النظام فيأخذ مقابل إدارته مبلغاً أو نسبة معينة األرباح أو من رأس المال(.)3

الطريقة الرابعة :اإلدارة بطريقة الستغالل المختلط:
وفي هذه الطريقة تعهد السلطة اإلدارة إلى شركة تساهم فيها بنسبة معينة من رأس المال في إدارة
المرفق واستغالله وتساهم السلطة اإلدارية في هذه الحالة في التبعات حيث تشارك في الخسائر وفي
األرباح بنسبة مساهمتها في رأس المال الخاص بالشركة ،كذلك تشترك السلطة اإلدارية في إدارة
المرفق واستغالله عن طريق مساهمتها في الشركة(.)4

الطريقة الخامسة :اإلدارة بطريقة اللتزام:
وهذه الطريقة هي ما تعنينا ،وفي هذه الطريقة تعهد السلطة اإلدارية في إدارة المرفق العام واستغالله
إلى ملتزم ،وتقوم الدولة بتمويل المرفق ويستقل بتبعاته المالية ،فيستأثر بكل األرباح ويتحمل كل
الخسائر ،وتحدد السلطة اإلدارية ،في عقد االلتزام الشروط التي يدار بها المرفق العام وطرق
اإلشراف عليه (.)1

( (3عبد الغني بسيوني :مرجع سابق ،ص 414وما بعدها.
( )4محمد عبد الحميد أبو زيد :المرجع في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية  14شارع عبد الخالق ثروت القاهرة ،ص.667
( )1مازن راضي ليلو :القانون االداري ،منشورات االكاديمية العربية ،الدنمارك ،4111 ،ص 311وما بعدها.
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والملتزم فرداً كان أو شركة ،ال يعتبر موظفاً عاماً في هذه الطريقة وانما هو من أشخاص القانون
الخاص ألنه تاجر يبتغي الربح من وراء هذا االلتزام.
ولكنه في الوقت ذاته يدير مرفقاً عاماً يجب أن يكفل له االستمرار واالنتظام ومسايرة التطور ،وأن
يكفل لجمهور المنتفعين األسعار المعقولة (.)3

الفرع الثاني
عقد إمتياز المرفق العام وتعريفه وخصائصه
أولا :تعريف عقد إمتياز المرافق العامة:
عقد التزام المرافق العامة هو "العقد الذي تبرمه جهة إدارية مع إحدى الشركات أو األفراد إلدارة مرفق
عام واستغالله بشروط معينة توضح في عقد االلتزام"(.)4
إذن عقد التزام المرافق العامة هو طريق من طرق إدارة المرافق العامة ،وجهة اإلدارة تعتبر في حكم
صاحب العمل ،ويعتبر الملتزم في حكم المقاول

()1

.

وما نود قوله هنا؛ هو أن طرق إنشاء وادارة وتشغيل المرافق العامة في الدول المختلفة تتعدد وتتنوع،
لذلك تختار كل دولة الطريقة التي تراها مناسبة إلدارة وتشغيل مرافقها ،أو مشروعاتها العامة بما

( )3عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ،المجلد األول ،مرجع سابق،ص.423
( )4وعبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ،المجلد األول ،ص 112وما بعدها.
( )1أن مجال المؤسسة تجاوز القانون الخاص ليغطي بعض جوانب قطاعات القانون العام فالمستفيد من االشتراط يمكن ان يكون جماعة
عمومية او احد األفراد " جاك غستان :مرجع سابق ،ص .727وعبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ،المجلد األول ،ص 112وما بعدها.
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يتناسب مع أهمية المرفق وطبيعته ،أو وفق اعتبارات إدارية أو مالية أو فنية ،مع االحتفاظ للمرفق
العام بشخصيته االعتبارية ووفقاً أيضاً لمبدأ تخصيص االهداف ،وهو ضرورة التزام كل شخص
اعتباري بنشاطه أي حدود غرضه الذي انشئ من أجله والمحدد بالقانون الصادر بتنظيمه( ،)3واللجوء
إلى أسلوب االمتياز في إدارة المرافق العامة يأتي انعكاساً لتوجهات الدول المختلفة في طبيعة وحجم
مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية واالستثمار وادارة القطاعات الخدماتية.
ولكن ما نود توضيحه هنا؛ هو أن موقف األفراد ضعيف إزاء الشركات الكبرى ،بل الحاجة إلى
تنظيم هذا النوع من المقاوالت ضروري جداً ،وذلك لحماية الجمهور ،والمنتفعين وهذا ما دعا السلطة
العامة للتدخل وحماية المنتفعين عن طريق ادارة المرفق العام بطريق االمتياز(.)4

ثاني ا :خصائص امتياز المرافق العامة:
ونلخصها في عدة بنود:
 - 1االمتياز عقد بين سلطة إدارية مركزية أو محلية وبين أحد األفراد أو الشركات الخاصة.
 - 2يلتزم الفرد أو الشركة بموجب العقد المبرم بينهم ،أن يقوم هذا الفرد أو الشركة بإدارة مرفق
عام يحدد العقد شروط إدارته واستغالله وغالباً يكون هذا المرفق من المرافق الصناعية أو
التجارية(.)1
( )3حسن كيرة :المدخل إلى القانون ،منشاة المعارف اإلسكندرية ،3111 ،ص.661
( )4مازن راضي ليلو :القانون اإلداري ،منشورات األكاديمية العربية ،الدنمارك،4111 ،ص 311وما بعدها .وعبد الحميد الشواربي :العقود
اإلدارية في ضوء الفقة – القضاء -التشريع ،دون طبعة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،4111 ،ص.23
( )1عبد الغني بسيوني عبد ا  :والقانون اإلداري ،الدار الجامعة لبنان ،3116 ،ص 114وما بعدها .و عبد العزيز عبد المنعم خليفة:
األسس العامة للعقود اإلدارية ،دون طبعة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،4114 ،ص.371
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 - 3يتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره المالية ،وان كانت الدولة هي من يتعهد بإعادة
التوازن للمشروع ،في حاالت محددة حرصاً منها على انتظام سيره وتحقيق االهداف التي
من أجلها وجد هذا المرفق.
 - 4يتمثل مقابل ادارة المرفق في رسوم يتقاضاها الملتزم من المنتفعين بالمرفق العام(.)3
هذا باإلضافة لهذه الصورة هناك شروط يجب أن تتوافر في المرفق العام نفسه ومنها:
أ  -يجب أن يكون المرفق العام مشروعاً ذا نفع عام.
ب  -يجب أن يكون المقصود أساساً من المرفق العام هو تقديم خدمات للمنتفعين مقابل رسوم
رمزية.
ت  -يجب أن يدير المرفق العام أو ينظمه ويشرف عليه جهة إدارية(.)4
الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرافق العامة(:)1
كان الرأي السائد طوال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا أن عقد التزام المرافق
العامة هو عقد مدني يخضع للقواعد المدنية المقررة في العقود ،وأهم هذه القواعد أن العقد شريعة
( )3محمد أبو عمارة :القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،نشاط اإلدارة العامة في فلسطين ،قطاع غزة ،الطبعة األولى ،ص 76وما بعدها.
( )4وقد قضت محكمة النقض المصرية بان اتفاق جهة االدارة مع الملتزم في عقد امتياز المرافق العامة على استخدام عمال الملتزم
السابق ،بذات الشروط واألجور  ،حيث كان هدف االدارة هو تحقيق مصلحة ادبية هي استمرار هؤالء العمال في عملهم واستقرار حقوقهم
وعدم تفشي البطالة  ،فان هذا االتفاق ينطوي على اشتراط لمصلحة الغير وهم العمال يرتب لهم حقا شخصيا مباش ار قبل الملتزم الجديد
فيستطيعوا مطالبته مباشرة  ،بتنفيذ التزاماته" عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،المجلد األول ص . 774وعبد الغني بسيوني عبد ا :
مرجع سابق،ص 114وما بعدها
( " )1المقرر في العقود اإلدارية التي تبرمها جهة اإلدارة مع اإلفراد ال تعتبر عقودا إدارية إال إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه
وأظهرت اإلدارة نيتها في األخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب
القانون الخاص و تحيل فيها اإلدارة على اللوائح الخاصة بها نقض مصري رقم  113سنة  3113 22سعيد شعلة :مرجع سابق ،ص.341
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المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله ،إال بموافقة الطرفين ،والشروط التي ال يجوز نقضها وال
تعديلها هي الشروط الواردة على عقد االلتزام ،ولما كانت هذه الشروط تقرر عادة كيفية تنظيم المرفق
العام ،وطرق تسييره ،وادارته ،واستغالله ،والضمانات التي تكفل مصالح العمالء الذين يتعاملون مع
المرفق ،فإن هذه النظرية التقليدية حاولت أن تعلل كيف يتأثر هؤالء الغير أي العمالء أو المنتفعون
بعقد لم يكونوا طرفاً فيه ويكسبون منه حقوقاً وقد فسرت ذلك بأنه اشتراط لمصلحة الغير ،فتكون
السلطة اإلدارية هي المشترط ،والملتزم هو المتعهد والعمالء والموظفون هم المنتفعون من خالل
عدم المساس بمرتباتهم  ،نرى في هذه الحالة أن الموظفون اكتسبوا من عقد االلتزام حقاً مباش اًر
يستطيع ون أن يتمسكوا به قبل الملتزم وبقبولهم التعاقد معه على أساس عقد االلتزام يكونوا قد قبلوا
هذا الحق ،فأصبح غير قابل للنقض طبقاً للقواعد المقررة في االشتراط لمصلحة الغير(.)3
ولكن من عيوب هذه النظرية أنها تجعل المرفق العام جامداً ال يتطور ،وال تستطيع السلطة اإلدارية
أن تعدل من شروط تنظيم المرفق وتسييره ،وال األسعار المقررة إال برضاء الملتزم.
لذلك نشأت وظهرت نظرية أخرى انتشرت وبشكل كبير في ألمانيا وايطاليا ،تذهب إلى أن عقد
االلتزام إنما هو تصرف قانوني من جانب واحد وهو السلطة اإلدارية ومن عيوب هذه النظرية أنها
تغفل بشكل كبير إرادة الملتزم(.)4
وذهب جانب اخر من الفقه في الوقت الحاضر إلى أن عقد االلتزام المرافق العامة ليس عقداً مدنياً
من جهة وال هو تصرف قانوني من جانب واحد بل هو عقد إداري وقد استند أصحاب هذا الرأي
الى أن عقد التزام المرافق العامة ينشأ من توافق إرادتين إرادة السلطة وارادة الملتزم إال أنه ال يخضع
( )3عبد الغني بسيوني :مرجع سابق ،ص .414عبد العزيز عبد المنعم خليفة :مرجع سابق ،ص.411
( )4سليمان الطماوي ::مبادئ القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،3171 ،ص 441وما بعدها.
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في جميع جوانبه لقواعد القانون المدني ،بل يخضع للقانون اإلداري في نواحيه المتعلقة بتنظيم
المرفق العامة وادارته وأسعاره المقررة

()3

.

العامة هو عقد ذو طبيعة خاصة (عمل مركب) يحتوي على نوعين من النصوص التي تنظم
العالقات القانونية القائمة فيه(.)4
وهذا ما اعتمده المشرع المصري في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري رقم  313لسنة
 3141وبالتحديد في المادة ( )116من المشروع التمهيدي والتي جاء فيها "التزام المرافق العامة عقد
إداري"( .)1ويقابلها نص المادة ( )764من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة والتي
نصت على أنه "التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفه اقتصادية  ،ويكون
هذا العقد بين جهة اإلدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغالل
المرفق في فترة معينه من الزمن" ونحن نؤيد ما توجه اليه المشرع الفلسطيني الى اعتبار عقد امتياز
المرافق العامة هو عمل مركب يحتوي على نوعين من النصوص الئحية وتنظيمية.
 يترتب على الخذ بنظرية"عقد امتياز المرافق العامة هو عمل قانوني مركب "عدة نتائج:أ -النصوص التي تنظمه تخضع لقواعد القانون المدني ،فال يجوز نقضها ،وال تعديلها إال باتفاق
المتعاقدين ،وهي تكون عادة ما ينشئ عن عقد االلتزام من حقوق والتزامات.

( )3إعاد علي حمود القيسي :القانون اإلداري ،دون طبعة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،3111 ،ص.144
( )4عبد الغني بسيوني :مرجع سابق ،ص.414
( )1سليمان الطماوي ::مبادئ القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،3171 ،ص 441وما بعدها .
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ب -أما النصوص التنظيمية ،فتتعلق بتنظيم المرفق العام ذاته ،ووضع طرق مرسومة إلدارته بما
يكفل له االستمرار واالنتظام ومسايرة التطور وتقرر حق السلطة في استرداد المرفق العام(.)3
والنصوص التعاقدية تشتمل على األعباء المتبادلة بين اإلدارة مانحة االلتزام وبين الملتزم الذي هو
فرد أو شركة خاصة ،وذلك مثل مدة االلتزام وكيفية استرداده والمزايا المالية األخرى التي تقدمها
اإلدارة للمرفق العام ،والنصوص الالئحية وهي التي تنظم نشاط المرفق وال يقتصر أثرها على
المتعاقدين بل تمتد إلى المنتفعين من هذا المرفق العام وذلك مثل القواعد التي تحدد الرسوم التي
تحصل من المنتفعين ،ونوع الخدمة وشروطها ،أما معيار الفصل بين النصوص التعاقدية والقانونية
فيتمثل بإمكانية االستغناء عن النصوص التعاقدية إذا أدير المرفق العام مباشرة من قبل اإلدارة ،بينما
النصوص الالئحية تستمر حتى لو أدير المرفق العام من طرف اإلدارة مباشرة ()4ونحن من طرفنا
قدموا حجج مقبولة ساعدت على قبول هذا الرأي وانتشاره في
نؤيد هذا الرأي ،وذلك الن اصحابه ّ
الوقت الحاضر.

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،المجلد األول ،ص 161وما بعدها.
( )4سليمان الطماوي :مرجع سابق ،ص. 441
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الفرع الثالث
عقد إمتياز المرافق العامة
تنص المادة ( )661من القانون المدني المصري على ما يلي:
"التزام المرافق العامة ،عقد الغرض منه ،إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ،ويكون هذا العقد بين
جهة اإلدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغالل هذا المرفق فترة
معينة من الزمن" .ويطابقها نص المادة ( )764من القانون المدني الفلسطيني والتي جاءت بنفس
الصياغة"(.)3

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن عقد التزام المرافق العامة له عدة عناصر أساسية.
 - 1أن يكون عقد االلتزام مبرماً بين جهة اإلدارة المختصة لتنظيمه وبين فرد أو شركة يعهد
إليها باستغالل المرفق العام.
 - 2أن يكون محل العقد هو إدارة المرفق العام واستغالله ،ويجب أن يكون المرفق ذا صبغة
اقتصادية من المرافق اإلدارية البحتة.

( )3حيث عرفت فلسطين عقد امتياز المرفق العام الذي يقدم خدمة مجانية زمن االدارة المصرية لقطاع غزة ،وذلك في قرار المجلس
التنفيذي رقم ( )7لسنة  3164العدد  442من الوقائع الفلسطينية في  ،3164/7/32وبهذا سمح للجهة المانحة لاللتزام أن تعفي بعض
الهيئات من اجور الخدمة ،ومن امثلة ذلك امتياز شركة السيارات الشعبية المحدودة لنقل الركاب بالسيارات داخل مدينة غزة ،حيث نصت
المادة ( )1منه على جواز االعفاء من االجرة الكاملة أو نصف االجرة للهيئات التي يرى الحاكم العام اعفاءها بقرار منه.
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- 3أن يكون لعقد التزام المرافق العامة مدة معينة ،فال يجوز أن يكون العقد أبدياً أو لمدة غير
معينة ،

وذلك لكي يسمح للسلطة اإلدارية بتغيير طريقة إدارة المرفق مع تطور

الظروف(.)3

آثار عقد التزام المرافق العامة:
يرتب عقد امتياز المرافق العامة حقوقاً والتزامات مختلفة في جانب السلطة مانحة االلتزام وفي جانب
الملتزم المتعاقد ،وفي جانب أيضاً المنتفعين من المرفق العام لذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح هذه
اآلثار على النحو اآلتي:
اولا :آثار اللتزام بالنسبة للسلطة مانحة اللتزام:
 - 1حق الرقابة على أعمال المرفق المدار بطريق االمتياز وادارته ،ولها في ذلك إجبار الملتزم
على التقيد بنصوص العقد وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين(.)4
 - 2حق تعديل نظام سير المرفق العام وادارته في كل وقت بما يتفق مع المصلحة العامة،
ودون توقف على رضاء الملتزم ،وهذا الحق مستمد أيضاً من طبيعة العقد بانه عقد اداري
ينظم ادارة المشروع كمرفق عام يهدف إلى تحقيق مصلحة ذات خدمة عامة تكون للسلطة
العامة الكلمة العليا فيه (.)1

( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،الجزء األول ،مرجع سابق،ص 126وما بعدها.
( )4محمد محمود أبو زيد :مرجع سابق ،ص.667
( )1عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،الجزء األول ،مرجع سابق ،ص 126وما بعدها.
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 - 3حق استرداد المرفق العام وفسخ العقد المبرم مع الملتزم تحقيقاً للمصلحة العامة في أي
وقت مع مراعاة حصول الملتزم على تعويض كامل في هذه الحالة

()3

.

ثاني ا :آثار اللتزام بالنسبة للملتزم:
(أ) حقوق الملتزم:
والحقوق التي ينشئها عقد التزام أو امتياز المرافق العامة هي أربعة حقوق:
 - 1االنفراد باستغالل المرافق العام عن طريق االحتكار أو عن طريق االمتياز.
 - 2تمكين الملتزم من أن يقوم باألعمال الالزمة إلدارة المرفق واستغالله مثل منحة
الترخيصات الالزمة.
 - 3تقاضي رسوم من المنتفعين أي العمالء المستهلكين مقابل انتفاعهم وهذا المقابل ال يعتبر
أجرة بل هو رسم تسري عليه أحكام القانون اإلداري (.)4
 - 4الحق في التوازن المالي للمرفق()3؛ ألن األصل في إدارة هذا النوع من المرافق ،هو
المخاطرة ،فالملتزم يسعى للربح ويتعرض للخسارة .والمفروض في كل ذلك أن يبذل الملتزم
عناية الرجل المعتاد في إدارة المرفق واستغالله(.)1
( )3محمود حلمي :موجز مبادئ القانون اإلداري ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة  ،3114ص.331
( )4عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،الجزء األول ،مرجع سابق ،ص 121وما بعدها .عبد العزيز عبد المنعم خليفة :مرجع سابق،
ص ،27وما بعدها.

( )1

وقد انقسم الفقه في تحديد معنى التوازن المالي للعقد إلى جانبين ذهب الجانب األول منه ويتزعمهم الفقيه  Pequignotإلى القول أن

التوازن المقصود هنا هو وضع نسبة حسابية دقيقة بين التزامات المتعاقد وحقوقه ،بينما ذهب الجانب األخر إلى أن التوازن المالي للعقد ال
يعني الجمود الحسابي بين الحقوق وااللتزامات ،وانما يقصد به مرونة التزامات المتعاقد مع اإلدارة تقضي مرونة حقوقه في مواجهة اإلدارة
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(ب) واجبات الملتزم:
- 1ضمان سير المرفق العام بتقديم الخدمة أو المنفعة بانتظام واطراد ،وال يجوز للملتزم المتعاقد
أن يتوقف عن أداء الخدمة حتى لو أصبح االلتزام مرهقاً ،أو حتى لو أدى إلى إفالس
المتعاقد الملتزم ،وال يعفي الملتزم من القيام بهذا الواجب إال اعتبارات القوة القاهرة.
- 2يجب على الملتزم أن يدير المرفق العام بنفسه ،وهذا بالنظر ألن عقد االلتزام تراعي فيه
االعتبارات الشخصية بدرجة كبيرة فال يجوز للملتزم أن يتنازل عن إدارة المرفق العام للغير
ما لم تكن هناك موافقة مسبقة وصريحة من اإلدارة المانحة تجييز له ذلك(.)3
(ج) آثار اللتزام بالنسبة للمنتفعين:
ونلخصها في عدة بنود كاآلتي:
 - 1إذا أبرم اتفاق بين المنتفع والملتزم لتقديم منفعة لألول التزم الطرفان بالخضوع ألحكام هذا
العقد كما تحددها القوانين والشروط المقررة بعقد االلتزام.
 - 2يجوز لكل من تنطبق عليه الشروط االنتفاع بالخدمة المقدمة من المرفق العام وأن يطالب
الملتزم بتقديم الخدمة له وتنفيذ جميع شروط عقد االلتزام(.)4

=فيكون من الضروري أن تناسب حقوق المتعاقد معه التزاماته ،زيادة أو نقصا ً على =األقل إذا كان حصول هذه الزيادة أو النقص بفعل
اإلدارةوهذا االتجاه هو الراجح فقها وقضاءhttp://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815-،
.561.html
( )3عبد الرزاق السنهوري :المجلد السابع ،الجزء األول ،مرجع سابق ،ص 121وما بعدها .عبد العزيز عبد المنعم خليفة :مرجع سابق،
ص ،27وما بعدها.
( )4محمد أبو عمارة :مرجع سابق ،ص.17
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 - 3من حق المنتفع من المرفق العام أن يتساوى مع غيره من المنتفعين ،واال جاز للمنتفع
المتضرر أن يطالب بإجبار الملتزم بالمساواة والتعويض عن كل ضرر.

 - 4إذا لم يقم الملتزم بتنفيذ شروط االلتزام أو خالف أمر المبادئ األساسية للمرافق العامة جاز
للمنتفع مطالبة السلطة بالتدخل الحترام شروط االلتزام والمبادئ األساسية التي تحكمه(.)3
ثالثا:
مزايا وعيوب طريقة امتياز المرافق العامة:
(أ) المزايــا:
 - 1توفر هذه الطريقة رأس مال المشروع وتقنياته وعمالته دون أن تكلف خزينة الدولة أية
نفقات تذكر.
 - 2إن هذه الطريقة تبعد المرافق العامة عن سياسات الحكومة المتغيرة وادارتها الروتينية
وبالمقابل يمنحها مرونة اإلدارة.
 - 3إن وجود ملتزم على رأس المرفق العام يعني إدارة حازمة مخلصة ألنه يريد تحقيق األرباح
وابعاد وتحاشي الخسائر.
(ب) العيـــوب:
- 1إن اهتمام الملتزم عادةً ينصب على تحقيق الربح أكثر مما ينص على تحقيق المصلحة
العامة ،وقد يلجأ الملتزم في سبيل ذلك إلى كافة الطرق لإلفالت من الرقابة.

( )3محمود حلمي :مرجع سابق ،ص.334
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- 2إن الملتزمين هم في العادة شركات قوية غنية ال تعدم تأثيرها على رجال اإلدارة واذا كانت
هذه الشركة أجنبية ،فأنها تحتمي بحكومات دولها ،وقد تصبح دولة داخل دولة مما يؤثر
على استغالل البالد(.)3
- 3إن الملتزم تؤمن مصالحه بنصوص العقد ،والسلطة دائماً على استعداد لعونه بموجب
القواعد العامة التي تضمن تسيير المرافق العامة(.)4

الفرع الرابع
عقد امتياز شركة التصالت الفلسطينية
كما هو معروف فإن امتياز المرافق العامة ،المقصود به أن تعهد السلطة اإلدارية المركزية أو
المحلية إلى إحدى الشركات الخاصة أو إلى أحد األفراد بإدارة مرفق عام واستغالله لمدة محدودة،
بأمواله وتحت مسئوليته وبعمال يتبعونه ،في مقابل الحصول على ما يحققه المرفق العام من إيراد
يتمثل في العادة في صورة مقابل نقدي يتقاضاه الملتزم من المنتفعين بالمرفق العام (.)1
ولكن ما نود اإلشارة إليه هو أن سبب إدراجنا لموضوع امتياز شركة االتصاالت الفلسطينية في
دراستنا هو النظر إلى القانون الفلسطيني وكيفية تطبيقه لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير وذلك من
خالل النظر إلى التشريعات الصادرة منذ عام 3144م وصك االنتداب البريطاني إلى أن صدرت
أحدث التشريعات التي تحققت فيها قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في فلسطين على أرض الواقع.

( )3مازن راضي ليلو :مرجع سابق ،ص 311وما بعدها.
( )4سليمان الطماوي :مرجع سابق ،ص.331
( )1عبد الحميد الشواربي :مرجع سابق.12 ،
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لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا الفرع على النحو التي:
اولا :التنظيم التشريعي لالمتياز في فلسطين.
ثاني ا :التنظيم التشريعي لمتياز التصالت بوجه خاص.
ثالث ا :آثار امتياز شركة التصالت الفلسطيني

أولا:التنظيم التشريعي لالمتياز في فلسطين.
 -1التنظيم التشريعي لعقود المتياز قبل مجيء السلطة الفلسطينية:
إن استخدام طريقة إدارة المرافق العامة بطريق االمتياز يستخدم في المرافق العامة ذات الصبغة
التجارية والصناعية في المدن والقرى كما هو الحال في مرافق توريد الكهرباء والنقل الداخلي
بالحافالت ونحو ذلك ،وبالرجوع الى المادة ( )33من صك االنتداب البريطاني على فلسطين نجدها
تجيز لسلطة االنتداب البريطاني أن تتفق مع الوكالة اليهودية "والمعترف بها كهيئة عمومية تمثل
اليهود في فلسطين" في ذلك الوقت على إنشاء األشغال والمصالح والمنافع العمومية وترفيه مرافق
البالد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت اإلدارة ال تتولى هذه األمور مباشرة بنفسها(.)3
وهذا إن دل يدل على أن فلسطين نظمت امتياز المرافق العامة ولو أنه صدر للوكالة اليهودية.
وكذلك من القوانين التي صدرت قبل مجيء السلطة هو قانون امتياز الكهرباء الباب ( )24لسنة
 3147في عهد االنتداب البريطاني ،وتضمن هذا القانون تقنيناً لبعض االمتيازات الممنوحة لشركات
معينة لتوليد الكهرباء وتوزيعها في فلسطين ،وأورد في ذيله تفصيالً عن أحكام االمتياز الممنوح
( )3الوقــائع الفلســطينية ق ـرار الحــاكم العــام لقطــاع غ ـزة رقــم  42لســنة  3164العــدد  447مشــار اليــه الهــامش  ،محمــد ابــو عمــارة :مرجــع
سابق ،ص 76وما بعدها.
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لشركة الكهرباء الفلسطينية وأحكام االمتياز الممنوح لشركة (بنحاس روتنبرغ) .وكذلك فقد صدر أمر
بشأن تعريفات الكهرباء رقم ( )112لسنة  3114في عهد االحتالل اإلسرائيلي حيث صدر أم ًار
يقضي بوضع تعريفات جديدة الستهالك الكهرباء وفقاً لالمتياز الممنوح بمقتضى قانون امتياز
الكهرباء في القدس لسنة .)3( 3111
وأيضاً لدينا هنا في قطاع غزة وردت عقود امتياز حيث جاء فيها أنه يجوز للجهة مانحة االلتزام أن
تعفي بعض الهيئات من أجور الخدمة ،ومن ذلك امتياز شركة السيارات الشعبية المحدودة لنقل
الركاب داخل مدينة غزة ،حيث نصت المادة ( )1منه على جواز اإلعفاء من األجرة الكاملة أو
نصف األجرة للهيئات التي يرى الحاكم العام إعفاءها بقرار منه ،وكان هذا قرار المجلس التنفيذي
ترقم  7لسنة  3164العدد  442من الوقائع الفلسطينية في .)4(3164/7/32
وقد صدر تطبيقاً لذلك قرار الحاكم العام لقطاع غزة بإعفاء مصابي الحرب الذين يحملون بطاقات
جمعية المحاربين القدماء من دفع األجرة في سيارات األتوبيس ونحوهم طالب وطالبات معهد األمل
للمكفوفين وكذلك إعفاء رجال الجيش والشرطة من نصف األجرة (.)1
وأيضاً نصت المادة  4من القانون رقم  3لسنة  3121الصادر عن المجلس التشريعي لقطاع غزة
بشأن االختصاصات اإلدارية للمجلس التنفيذي على "يختص المجلس التنفيذي دون غيره بالنظر
واصدار ما يراه من ق اررات في المسائل اآلتية :كل التزام موضوعة استغالل مورد من موارد الثروة

( )3الوقائع الفلسـطينية العـدد  12لسـنة  ، 3121الوقـائع الفلسـطينية قـرار الحـاكم العـام لقطـاع غـزة رقـم  42لسـنة  3164العـدد  447مشـار
اليه ،الهامش ،محمد ابو عمارة :مرجع سابق ،ص 76وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 1وما بعدها.
( )1محمد ابو عمارة :مرجع سابق ،ص 76وما بعدها.
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الطبيعية في البالد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار وفقاً ألحكام التشريعات
المعمول بها (.)3
إذن كان المجلس التنفيذي في عهد الحكم المصري لقطاع غزة هو صاحب االختصاص ،ولكن
وفقاً ألحكام التشريعات المعمول بها أي باالستناد إلى قانون مع عدم القدرة على تجاوز القوانين
وبناء على ذلك صدرت بعض التزامات المرافق العامة في قطاع غزة (.)4
سارية المفعول.
ً
 -2التنظيم التشريعي لعقود المتياز بعد مجيء السلطة الفلسطينية:
وفي هذا البند نسرد ما صدر من تشريعات تخص عقود اإلمتياز بعد مجيء السلطة الفلسطينية:
ومن أهمها امتياز الكهرباء والطاقة ،حيث صدر قانون بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية رقم
( )34لسنة  3112حيث جاء في هذا القانون إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وتختص بتزويد الطاقة
بجميع صورها (الكهرباء ومشتقات النفط والغاز للمستهلكين) بمقتضى امتياز أو رخصة (.)1
 امتياز المياه حيث صدر قرار بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية رقم ( )66لسنة 3117حيث اعتبر هذا القرار الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه الفلسطينية عن التراخيص
(.)4

وامتيازات المياه جزء من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية

( )3الوقائع الفلسطينية العدد  12لسنة  3121محمد أبو عمارة :مرجع سابق  ،ص  76وما بعدها.
( )2معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 1وما بعدها.
( )1محمد أبو عمارة :مرجع سابق ،ص 76وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 1وما بعدها.
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 إمتياز تطوير المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحرة وتشغيلها حيث صدر قانون بشأنالمدن والمناطق الصناعية الحرة رقم ( )31لسنة  3111والصادر من السلطة الوطنية الفلسطينية،
حيث أعطى هذا القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة
صالحية منح امتياز لتطوير وادارة تلك المدن أو المناطق الصناعية ،وقد أمد القانون بعض األحكام
المتعلقة بهذا االمتياز من ناحية نوع صاحب االمتياز وامكانية إبرام عقد انتهاء االمتياز وغير ذلك.
 امتياز الهيئات المحلية حيث صدر قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )3لسنة  3117عنالسلطة الفلسطينية ،أعطى هذا القانون للهيئة المحلية سلطة منح االمتيازات لألشخاص أو لشركات
لمدة  1سنوات وبموافقة وزير الحكم المحلي لمدة تزيد عن  1سنوات ،وذلك من أجل تنفيذ أي وظيفة
يختص بها المجلس أو صالحية مما هو منصوص عليها في القانون(.)3
 امتياز االتصاالت حيث صدر قانون بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية رقم  1لسنة 3116عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث نظم هذا القانون موضوع االتصاالت في فلسطين ،ومن أبرز
محتوياته اختصاصات و ازرة البريد واالتصاالت ،شبكات االتصاالت ،إدارة الترددات ترخيص شبكات
االتصاالت ،تجديد الرخص وتعديلها والغائها ،إنشاء وصيانة خطوط الهاتف وتجهيزات االتصاالت
واستثماراتها ومراقبة المرخصين وحماية المستفيدين ،والخدمات األساسية المتعلقة باالتصاالت،
االستمالك سلطة الضبط ،والجرائم والعقوبات(.)4
 قرار وزير البريد واالتصاالت بشأن نظام االتصاالت السلكية والالسلكية رقم ( )3لسنة 3116وصدر النظام باالستناد إلى قانون االتصاالت ،ويستهدف تفضيل بعض األحكام الواردة في القانون
( )3محمد أبو عمارة :مرجع سابق ،ص 76وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 1وما بعدها.
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من عدة جوانب وأهمها :منح االمتياز لالتصاالت السلكية والالسلكية والتزامات صاحب حق
االمتياز ،الوصاية والرقابة على االمتياز ،انقضاء االمتياز واسقاطه واسترداد التراخيص ،حقوق
االرتفاق ونظام الهاتف.
والمالحظ في هذه القوانين أن جميعها يختص بعقد االمتياز ومنحها المرافق العامة في فلسطين مما
يدل على أن قاعدة االشتراط لمصلحة الغير محل دراستنا قد تحققت من الناحية العملية في فلسطين
ومورست على أرض الواقع ولو بشكل مبدئي وذلك نظ اًر لحداثة التشريعات الفلسطينية نظ اًر للظروف
التاريخية التي مرت بها فلسطين وال زالت (.)3

( )3محمد ابو عمارة :مرجع سابق ،ص. 14
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ثاني ا:التنظيم التشريعي لمتياز التصالت بوجه خاص في فلسطين:
لقد تضمن قانون االتصاالت الفلسطيني رقم  1لسنة  3116نظام االتصاالت رقم  3لسنة 3116
الصادر بمقتضاه مجموعة من األحكام ذات العالقة بعقد امتياز االتصاالت ،وبخاصة الضوابط
العامة المتياز االتصاالت ،أثار امتياز االتصاالت ،ونهاية امتياز االتصاالت.
أولا :الضوابط العامة لمتياز التصالت:
تتولى و ازرة البريد واالتصاالت إنشاء وادارة وتشكيل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية في
األراضي الفلسطينية ،ويختص مجلس الوزراء بمنح االمتياز بناء على اقتراح من وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،كما يمكن أن يمنح حق االمتياز في قطاع االتصاالت ألكثر من مستفيد
واحد(.)3
ثاني ا :أسلوب اختيار حامل المتياز:
نص قانون االتصاالت المذكور على عدة أساليب يمكن إتباعها الختيار حامل االمتياز وهي:
العطاءات العامة أو فتح باب تقديم طلبات أو عرض تقديم خدمات على حاملي االمتياز القائمين
لتقديم خدمات جديدة ويتوجب عند االختيار مراعاة توفر الشروط الفنية والقدرات اإلدارية الالزمة
وكذلك مراعاة متطلبات المصلحة العامة وأسس المنافسة العادلة وفي هذا اإلطار يمكن لإلدارة
استبعاد أي شخص من شأن مشاركته في المنافسة أن تؤدي إلى نوع االحتكار كما اشترط قانون
االتصاالت المذكور عدم جواز منح االمتياز إال للشركات المنشأة طبقاً ألحكام قوانين الشركات
المعمول بها في فلسطين ،أو للمستثمرين الخاضعين ألحكام قانون االستثمار(.)4
( )3معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 46وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق،ص 46وما بعدها.
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ثالث ا :طريقة منح المتياز:
وفقاً للمادة ( )14من القانون األساسي ،األصل أن يصدر قانون يحدد األحكام المتعلقة بتنظيم
امتياز المرافق العامة ومن بينها طريقة منح االمتياز (.)3
رابع ا :مضمون عقد المتياز ،شكله ،توقيعه ،نشره:
أشار قانون االتصاالت إلى أن االمتياز يجب أن ينظم في عقد مكتوب ويصدر االمتياز بقرار من
وزير االتصاالت وبتوقيعه ولكن لم ينص القانون صراحةً على واجب نشره .أما بشأن بمضمون عقد
االمتياز ،فقد نص القانون صراحة على الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد.

()4

خامس ا :مدة المتياز:
لم يحدد قانون االتصاالت مدة معينة لالمتياز وانما أشار إلى أن تحديد هذه المدة يكون بقرار من
مجلس الوزراء وبالرغم من ذلك حدد نظام االتصاالت الصادر عن وزير االتصاالت صراحة مدة
تحديد االمتياز بحيث ال تزيد على  41عاماً ،أما فيما يتعلق بتحديد مدة االمتياز وتمديدها ،فليس
هناك نص صريح في القانون أو النظام(.)1

سادس ا :منطقة المتياز:
بحسب القانون ،تشمل منطقة االمتياز كامل أراضي السلطة الفلسطينية أو يمنح االمتياز في جزء
منها.

( )3معين البرغوثي :مرجع سابق،ص 46وما بعدها.
( )4محمد ابو عمارة :مرجع سابق،ص.14
( )1معين البرغوثي :مرجع سابق،ص 46وما بعدها.
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سابع ا :مقابل المتياز:
في مقابل تقديمه لخدمات االتصاالت يتقاضى حامل االمتياز نسبة مئوية من الرسوم التي يحصلها
من المنتفعين من تلك الخدمات ويرتب بهذا مجموعة من األحكام وهي كاآلتي:
 - 1تختص و ازرة االتصاالت بوضع األسس والمعدالت التي تتحدد وفقها أسعار الخدمات
والتنسيب لمجلس الوزراء العتمادها خصوصاً إذا كان هناك منافسة بين عدة شركات في
تقديم الخدمات .وفي حالة عدم وجود منافسة بين عدة شركات في تقديم الخدمات ،وفي
حالة عدم وجود منافسة يمكن تحديد أسعار الخدمات ووفقاً للتعريفات الدولية واإلقليمية.
 - 2من الشروط الواجب توافرها في عقد االمتياز التزام كامل االمتياز باإلعالء المسبق عن
أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
 - 3ال يمكن لحامل االمتياز تعديل األسعار أو التعريفات بإرادته المنفردة وانما يلتزم بما يحدده
عقد االمتياز(.)3
ثالثا  :اثار امتياز شركة التصالت الفلسطينية
لقد نظم كل من قانون االتصاالت الفلسطيني رقم  1لسنة  3116اآلثار القانونية المترتبة على عقد
االمتياز وهذه اآلثار كاآلتي:
( )1اآلثار بالنسبة لما في المتياز(:)4
وسوف نتكلم في هذا األثر عما يتمتع به مانح االمتياز وهو (و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات) من حقوق:
( )3معين البرغوثي :مرجع سابق،ص 46وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 41وما بعدها.
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 - 1حق الو ازرة في تقاضي الرسوم عن منح االمتياز.
 - 2حق تجديد االمتياز من عدمه.
 - 3حق تعديل ومراقبة تنفيذ خطة الطوارئ.
 - 4الموافقة على جداول التعرفة واألجور وحق تعديلها.
 - 5حق تقاضي كفالة جودة الخدمة في حال فشل الشركة في تأمين تلك الجودة.
 - 6حق تغيير مقاييس جودة الخدمة بما يتماشى والمقاييس الدولية (كل  2سنوات).
 - 7حق الرقابة وانهاء االتفاقية في بعض الحاالت.
( )2آثار المتياز على حامل المتياز:
(أ) التزامات حامل المتياز(:)3
- 1تقديم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية للمواطنين.
- 2االلتزام بخطط الو ازرة وتقديم التقارير الالزمة لها.
- 3المواد خطة طوارئ مع الظواهر غير العادية.
- 4توفير قاعدة معلومات واعداد ونشر دليل المعلومات عن المشتركين.
- 5مراعاة جودة الخدمة ،وانسجامها مع توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت.
- 6المساعدة في الربط بين الشبكات في حال منح امتياز لشركات فلسطينية جديدة بعد انتهاء
فترة االنف ارد.
- 7الحفاظ على سرية الرسائل والمعلومات التجارية.

( )3معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص  61وما بعدها.
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- 1عدم التنازل عن االمتياز للغير إال بموافقة الجهة المختصة خطياً (مجلس الوزراء) وعدم
اإلفصاح واإلفشاء عن قاعدة البيانات الخاصة بالشركة واالهتمام بالشكاوي المقدمة من
المستفيدين ومتابعتها
(ب) حقوق حامل المتياز(:)3
 - 1حق التفرد باالمتياز لفترة معينة.
 - 2حق الحصول على دعم الو ازرة لتقديم خدمات االتصاالت الدولية.
 - 3حق استيفاء تعرفة أجور عن خدمات االتصاالت.
 - 4حق الحصول على الترددات الالزمة وبال مقابل.
 - 5حق السماح للشركة باستخدام الطرق واألراضي العامة.
 - 6التمتع باإلعفاءات من الرسوم الجمركية على المعدات واألجهزة المستوردة.
 - 7حق االستفادة من التشريعات الواردة في قانون تشجيع االستثمار.
 - 1حق طلب اإلعفاء من أي من االلتزامات الواردة في االتفاقية في حاالت معينة.
ولنا هنا تعقيب على هذا البند بحيث أنه لم توضح الحاالت التي يتم فيها اإلعفاء من االلتزامات و
إلى أي مدى يصل اإلعفاء ،وفي أي التزامات يكون اإلعفاء لذلك ،ومن وجهة نظرنا يجب أن يتم
مراجعة نصوص اتفاقية منح االمتياز لشركة االتصاالت وشركة جوال التي ومن خالل مراجعتنا
لنصوص عمل شركة جوال وجدنا إنها تعمل على نفس شروط االمتياز الممنوح لشركة االتصاالت
()4

الفلسطينية وتتمتع بنفس االمتيازات دون أن يكون لشركة جول عقد امتياز خاص بها وبنشاطها
( )3معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 46وما بعدها.
( )4عبد الرزاق ،السنهوري الجزء السابع مرجع سابق،ص 124وما بعدها.
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(ج) حقوق المنتفعين والتزاماتهم(:)3
 - 1االستخدام المجاني ألرقام الطوارئ.
 - 2عدم جواز إلزام المشترك بشراء أو استئجار خدمة أخرى لقاء منحة أي خدمة من خدمات
االتصاالت ،ما لم تكن الخدمتان مترابطتان.
 - 3عدم جواز التمييز بين المشتركين إال في حاالت محددة من قبل الو ازرة.
 - 4حق التقدم بطلب خطي بعدم إدراج معلومات حول المشترك في دليل المعلومات الذي تعده
الشركة.
 - 5حق الحصول على دليل المعلومات بثمن محدد.
 - 6التزام بدفع التعرفة (األجور).
 - 7عدم جواز إلزام المشترك بشراء أو استئجار األجهزة الموجودة لدى الشركة كشرط لتوصيل
أجهزة المشترك على شبكة الهاتف الثابت العائدة للشركة.
والمالحظ هنا أن المنتفعين من عقد امتياز لشركة االتصاالت الفلسطينية قد استفادوا من عقد
االمتياز وقررت لهم حقوق دون أن يكونوا طرفاً في توقيع وابرام عقد االمتياز وهذا هو ما بحثنا عنه
وهو التجسيد العملي والتطبيق العملي على أرض الواقع لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،فالسلطة
ممثلة بو ازرة االتصاالت وحامل حق االمتياز شركة االتصاالت وقد وقعوا عقد امتياز بينهم استفاد
منه الجمهور الفلسطيني كمنتفعين لهم حقوق من عقد لم يكونوا طرفاً فيه(.)4

( )3معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 46وما بعدها .ومحمد ابو عمارة :مرجع سابق ،ص 17وما بعدها.
( )4معين البرغوثي :مرجع سابق ،ص 46وما بعدها.
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وهنا لنا تعقيب عن كيفية مطالبة المنتفع للملتزم بتنفيذ التزامه  ،والذي يعتبر بانه دائن لهذا الملتزم
،النه في حال اخالل الملتزم في تنفيذ التزاماته التي تعاقد عليها مع االدارة مانحة االمتياز  ،يثور
التساؤل عن كيفية مطالبة المنتفع للملتزم بتنفيذ التزامه ،لذلك نوصي المشرع الفلسطيني بانه يجب
أن تنظم هذه المسالة من خالل العقد المبرم بين الدولة والملتزم من خالل اما باعطاء المنتفع حق
في مقاضاة الملتزم في حال اخالله بالتزاماته ،أو انشاء ادارات رقابية متخصصة تكون مهمتها
متابعة شكاوى المواطنين تجاه الملتزمين بعقود امتياز مع الدولة .
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الخاتمة
تناولنا بالدراسة والتحليل أحكام االشتراط لمصلحة الغير في كل من القانون المدني
الفلسطيني رقم ( )4لسنة  4134والقانون المدني المصري رقم ( )313لسنة  ،3141وقد توصلنا
من خالل هذا البحث الي عدة نتائج و توصيات نجملها في اآلتي:

أول  :النتائج:
 .3يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه مع شخص آخر على حقوق يشترطها لمصلحة الغير ولكن
يجب أن تكون له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة مادية أو أدبية.
 .4يستطيع الغير وهو المنتفع أن يطالب المتعهد بالوفاء بالتزامه تجاهه .
 .1قد تمنع بنود عقد االشتراط الغير ،أي المنتفع مطالبة المتعهد بااللتزام بتنفيذ شروط العقد
وخاصة اذا اشترط في عقد االشتراط علي أنه ليس للمنتفع حق بمطالبة المتعهد بتنفيذ
التزاماته.
 .4يستطيع المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ له عن عقد االشتراط ،كأن يكون
المنتفع مدينا له ،وهو مدين للمشترط ،فهنا يجوز للمتعهد ان يتمسك بعدم تنفيذ التزاماته تجاه
المنتفع ألنه دائن للمنتفع.
 .2يجوز للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ التزاماته ،إال اذا تبين من خالل عقد االشتراط ان
هذا الحق للمنتفع وحده هو من يجوز له ذلك.
 .6نقض عقد االشتراط جائز للمشترط قبل موافقة المنتفع ،وهذا الحق ثابت للمشترط وحده دون
دائنيه أو ورثته.
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 .7اذا نقض المشترط عقد االشتراط قبل قبول المنتفع ال يترتب على ذلك ان تب أر ذمة المتعهد
من االلتزامات التي أوكلت إليه من خالل عقد االشتراط إال إذا اتفق صراحة أو ضمنا علي
عكس ذلك.
 .1يجوز للمشترط إحالل منتفع آخر محل األول ،كما وله أن يستأثر لنفسه باالنتفاع بما اتفق
عليه في عقد االشتراط ويكون ذلك ما لم يقبل المنتفع او قبل ان يعلن قبوله.
 .1يجوز في االشتراط لمصلحة الغير ،أن يكون المنتفع شخصا مستقبال ،ومثال ذلك كأن يؤمن
االب لمصلحة ابنائه وهو لم يتزوج بعد  ،كذلك يجوز أن يكون المنتفع جهة مستقبليه وال
يمنع تعيينها في العقد أو عدم تعيينها ما دام إمكانية تعيينها ممكنة مستقبال عندما يحدث
العقد آثاره ويطبق  ،فهنا يجب علي هذه الجهة ان تكون موجودة وقت تنفيذ العقد.
 .31عقد التأمين على الحياة هو المحرك الرئيسي لتطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ،
خصوصا عندما أجيز التأمين لشخص لم يوجد بعد او لجهة مستقبلية.
 .33عرفت فلسطين امتياز المرافق العامة قبل الكثير من الدول المجاورة وكانت امتيازات
لشركات كهرباء وغيرها وطبقت قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في فلسطين من خالل امتياز
المرافق العامة .
 .34لم يجز المشرع الفلسطيني عقد التامين على الحياة مما يصعب وجود تطبيقات عملية لمثل
هذه العقود.
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ثانيا :التوصيات
 - 3نوصي المشرع الفلسطيني باضافة الفقرة السابقة من المادة  371من النص القديم لنص المادة
 3/327والسبب في ذلك هو أن يؤدي نقض المشارطة الى ضرر للمتعهد او ضر اًر بحق
الغير ويكون ذلك كما في حالة أن تأبى طبيعة العقد نقضه ومثال ذلك عندما يكون عقد
االشتراط جاء مدمجاً في عقد بيع العين المرهونة ويكون االشتراط سداداً للّدين المضمون والفقرة
هي " أو ينص العقد على خالفه ويكون ذلك مض ار بمصلحة المتعهد أو بحق الغير " (.)3
 - 4نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم أحكام التأمين على الحياة باعتباره المحرك في تطوير
االستراط لمصلحة الغير ،كون أن عدم تنظيم مثل هذه االحكام يعتبر قصو اًر من قبل المشرع،
وخصوصاً أن القانون المدني لكل بلد يطبق على جميع طوائف المجتمع و بمختلف دياناته ،
وبالتحديد لكي يستفيد من هذه االحكام من ال يدينوا باإلسالم ويقيموا في فلسطين ونقترح أن
يأخذ المشرع بالمواد ( 116إلى  )117التي جاءت في المذكرات االيضاحية لمشروع القانون
المدني الفلسطيني لسنة  ،4111والتي تم حذفها عدنما تم اقرار القانون المدني رقم ( )4لسنة
4134

()4

.

- 1في حال اخالل الملتزم في تنفيذ التزاماته التي تعاقد عليها مع االدارة مانحة االمتياز  ،يثور
التسائل عن كيفية مطالبة المنتفع للملتزم بتنفيذ التزامه ،لذلك نوصي المشرع الفلسطيني بانه
يجب أن تنظم هذه المسالة من خالل العقد المبرم بين الدولة والملتزم من خالل اما باعطاء

( )3راجع صفحة .13
( )4راجع صفحة .311
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المنتفع حق في مقاضاة الملتزم في حال اخالله بالتزاماته ،أو انشاء ادارات رقابية متخصصة
()3

تكون مهمتها متابعة شكاوى المواطنين تجاه الملتزمين بعقود مع الدولة

( )3راجع صفحة .342
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قائمة المصادر والمراجع
أولا :المصادر والمراجع اإلسالمية:
 -1القرآن الكريم.
ثاني ا :كتب اللغة العربية:
 -3إبراهيم أنيس :الدكتور عبد العليم منتصر ،عطية الصوالحي محمد خلق ا أحمد :المعجم
الوسيط الجزء الثاني ،الطبعة الثانية دون سنه نشر.
 -4بطرس البستاني :محيط المحيط – الطبعة الثانية -مكتبة لبنان ناشرون3112 -م.
 -1محمد بن منظور :لسان العرب -الطبعة األولى -المجلد الثالث العشر -دار صادر للطباعة
والنشر -بيروت3111-م.
 - 4مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي :القاموس المحيط الجزء الثاني ،مكتبة الفارابي
ودون دار نشر ،بدون طبعة .لسان اللسان تهذيب لسان العرب ،جمال الدين أبي الفضل محمد
بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي المصري -منشورات دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان
دون سنة نشر

ثالث ا :أهم المراجع القانونية:
 -3إعاد علي حمود القيسي  :القانون اإلداري  ،دون طبعة  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان ،
األردن.3111 ،
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-4إلياس ناصيف  :موسوعة العقود المدنية والتجارية ،البحث األول ،أحكام العقد ،بدون دار نشر،
.3111
 -1إلياس ناصيف :موسوعة العقود ،المدنية الجزء الثاني مفاعيل العقد. 3111 ،
 -4إياد محمد جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام -أحكام االلتزام -الطبعة األولي -مكتبة ومطبعة
دار المنارة -غزة4131 -م.
 -2إياد محمد جاد الحق :النظرية العامة لاللتزام– مصادر االلتزام -العقد -اإلرادة المنفردة -الفعل
النافع -الفعل الضار -القانون -الطبعة األولى -مكتبة ومطبعة المنارة -غزة4111 -م.
 -6أحمــد الســعيد شــرف الــدين  :عقــود التــامين وعقــود ضــمان االســتثمار ،مطبعــة حســان  443شــارع
الجيش ،القاهرة.3114
 -7أحمد حشمت أبو استيت :نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد  ،الكتاب األول  ،مصادر
اإللتزام  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية.3124 ،
 -1أحمد شرف الدين :أحكام التأمين ،الطبعة الثالثة ،بدون دار نشر3113 ،م.
 -1أمجد محمد منصور :النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام :دراسة في القانون المدني
األردني والمصري والفرنسي ومجله األحكام العدلية -والفقه اإلسالمي -الطبعة األولي -اإلصدار
الرابع -دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان -األردن3441 -هـ4111 -م
 -31أمين دواس :القانون المدني "مصادر االلتزام" -الجزء األول -المصادر اإلرادية (العقد واإلرادة
المفردة) -دون طبعة -الشروق -رام ا 4114 -م.
 -33أنور سلطان :أحكام االلتزام -دراسة مقارنه في القانون المصري واللبناني -دون طبعة-
بيروت -دار النهضة العربية3111 -م
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 -34جاك غستان :المطول في القانون المدني ،مفاعيل العقد ،المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،دون سنه نشر.
 -31جالل إبراهيم  :التأمين ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية  14شارع عبد الخالق ثروت،
.3114
 -34جالل العدوي رمضان أبو السعود :مبادئ االلتزام الجزء األول ،بدون دار نشر.3111 ،
 -32جميل الشرقاوي :النظرية العامة لاللتزام -الكتاب األول( -مصادر االلتزام) -دون طبعة -دار
النهضة العربية -القاهرة3112 -م.
 -36خميس خضر :العقود المدنية الكبيرة البيع والتأمين وااليجار ،الطبعة االولى ،دار النهضة
العربية.3171 ،
 -37حسن زنون ومحمد الودود :الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،الطبعة األولى ،دار وائل
للنشر.4114 ،
 -31رشا حطاب ونسرين محاسنة  :بحث في المصلحة في عقد التامين على الحياة ،مجلة الشريعة
والقانون ،العدد الثامن واألربعون.4131 ،
 -31سالم حماد الدحوح  :الوجيز في عقد البيع ،بدون دار نشر الطباعة األولى.4116 ،
 سالم حماد الدحدوح :الوجيز في شرح قـانون العمـل :الطبعـة الثالثـة ،مكتبـة القـدس ،غـزة-4111 ،.4114
 -41سعيد أحمد الشعلة :قضاء النقض في التامين منشاة المعارف اإلسكندرية.3117 ،
 -43سليمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني– الطبعة األولى -عالم الكتب القاهرة-
3117م.
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 -44سليمان الطماوي  :مبادئ القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة.3171 ،
 -41سمير عبد السيد تناغو :مصادر االلتزام – العقد  -اإلرادة المنفردة  -العمل غير المشروع -
اإلثراء بال سبب – القانون  -دون طبعة  -منشأة المعارف باإلسكندرية4112 -م.
 -44سهير منصور :االلتزام باألداء وبيانات الخطورة في عقد التأمين ،دار النهضة العربية3111 ،
 -42سوزان علي حسن :الوجيز في القانون المدني ،دون طبعة ،منشأة المعارف باإلسكندرية،
.4114
 -46السيد عبد المطلب عبدة :التأمين على الحياة ،دار الكتاب الجامعي ،الطبعة الثانية.3111 ،
 -47قدري عبد الفتاح الشهاوي :عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن ،دار منشأ المعارف
باإلسكندرية.4114 ،
 - 41عاطف النقيب :نظرية العقد  :الطبعة األولى  -منشورات عويدات – بيروت  3113 -م.
 - 41عبد الحميد الشواربي  :العقود اإلدارية في ضوء الفقه – القضاء -التشريع ،دون طبعة ،منشأة
المعارف باإلسكندرية.4111 ،
 -11عبد الخـالق أحمـد  :الـوجيز فـي شـرح قـانون المعـامالت المدنيـة لدولـة اإلمـارات ،دون دار نشـر
.4114
 -13عبد الرزاق السنهوري :الوسيطفي شرح القانون المدني المصري -الجزء األول -الطبعة
الثانية -دار إحياء التراث العربي -بيروت3171 -م.
 -14عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني المصري – الجزء الخامس  -الطبعة
الثانية  -دار إحياء التراث العربي – بيروت  3171 -م.
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 -11عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني المصري – المجلد السابع  -الجزء
الثاني -الطبعة الثانية  -دار إحياء التراث العربي  -بيروت  3171 -م.
 -14عبد العزيز عبد المنعم خليفة :األسس العامة للعقود اإلدارية ،دون طبعة ،منشأة المعارف
باإلسكندرية.4114 ،
 -12عبد الغني بسيوني عبد ا  :القانون اإلداري ،الدار الجامعة لبنان.3116 ،
 -16عبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاوي :مصادر االلتزام" -مصادر الحق الشخصي في القانون
المدني" -الطبعة الثالثة -دار الثقافة -عمان -سنة 341هـ4133-م.
 -17عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ،محمد طه بشرفي  :الوجيز في نظرية االلتزام في
القانون العراقي الجزء األول مصادر االلتزام بدون دار نشر
 -11عبد المنعم البدراوي :النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،مطبعة المدني ،القاهرة
 -11عبد المنعم حسني :الموجز -النظرية العامة لاللتزام -دون طبعة -دار المطبعة الحديثة-
3113م.
 -41عبد المنعم فرج الصدة :محاضرات في القانون المدني مطبعة لجنة البيان العربي -بالظوغلي.
 -43عبد المنعم البدراوي :النظرية العامة االلتزام -الجزء األول -مصادر االلتزام -دون طبعة-
دون دار نشر3112 -م.
 -44عبد الناصر العطار :مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدني اإلماراتي -الطبعة
الثانية -جامعة اإلمارات المتحدة العربية -دون سنة
 -41عبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لاللتزامات– المصادر األحكام -اإلثبات -القسم
األول -مصادر االلتزام -دون طبعة -دار النهضة العربية -القاهرة3114 -م.
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 -44مازن راضي ليلو  :القانون االداري ،منشورات االكاديمية العربية الدنمارك4111 ،م.
 -42مأمون كزبري :نظرية االلتزامات في قانون العقود و االلتزامات المغربي ،الجزء األول ،مصادر
االلتزامات ،دون سنه نشر.
 -46محمد أبو عمارة :القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،نشاط اإلدارة العامة في فلسطين ،قطاع غزة،
الطبعة األولى.3117-3116
 -47محسن عبد الحميد البيه :النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام ،الجزء األول ،مكتبة
الجالء الجديدة ،المنصورة .دون سنه نشر.
 -41محمد السعدي :مصادر االلتزام ،دار الكتاب الحديث ،بدون سنة نشر
 -41محمد شريف عبد الرحمن :دروس في شرح القانون المدني -النظرية العامة لاللتزامات -الجزء
األول -مصادر االلتزامات -المجلد األول -المسئولية العقدية -الطبعة األولى -مكتبة النهضة
المصرية3113 -م.
 -21محمـد عبــد الحميـد أبــو زيـد  :المرجــع فـي القــانون اإلداري ،دار النهضـة العربيــة  14شـارع عبــد
الخالق ثروت القاهرة.
 -23محمد عبد الظاهر حسين :عقد التأمين ،دار النهضة العربية ،القاهرة.3112 ،
 -24محمد وحيد الدين سوار  :شرح القانون المدني الحقوق العينية التبعية ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان األردن.
 -21محمود حلمي ،موجز مبادئ القانون اإلداري ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة .3114
 -24مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي :أحكام الرجوع القضائي في الهبة ،الطبعة األولى ،دار
النهضة العربية.4113-4111 ،
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 -22مصطفي الجمال :القانون المدني في ثوبه اإلسالمي مصادر االلتزام ،الطبعة األولي ،بدون
دار نشر ،دون سنه نشر.
 -26مصطفى الجمال :مبادئ القانون ،مطبعة الشاعرة ،اإلسكندرية.3174،
 -27مصطفى الزرقا ،القانون المدني السوري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،المطبعة الفنية
الحديثة.3161 ،
 -21منذر الفضل :النظرية العامة لاللتزامات ،الجزء األول ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن .3116
 -21منذر الفضل ،الوسيط  :في شرح االلتزامات وأحكامها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان
األردن4134 ،

 -61موسى سلمان أبو ملوح :شرح مصادر االلتزام في النصوص المقترحة لمشروع القانون المدني
الفلسطيني -الطبعة الثانية -مكتبة القدس -غزة4116 -م.
 -63موسى سلمان أبو ملوح :شرح القانون المدني األردني-مصادر االلتزام -الكتاب األول-
المصادر اإلرادية -العقد -والتصرف االنفرادي -دراسة مقارنة– مكتبة القدس -غزة3112 -م.
-64محمد حسن قاسم ،العقود المسماة ،دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان.4111
 -64نبيل إبراهيم سعد :النظرية العامة لاللتزام -الجزء األول" -مصادر االلتزام" -المصادر
اإلرادية -العقد -اإلرادة المنفردة -دون طبعة -دار المعرفة الجامعية -اإلسكندرية3114 -م.
 -61نبيلة رسالن :العالقات القانونية الثالثية ،دار الطباعة الحديثة القاهرة  ،شارع الجيش  ،دون
سنه نشر.
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رابع ا :المنشورات والمجالت العلمية :
مكتبة االدارة مجلة دورية تصدر من المملكة العربية السعودية معهد االدارة العامة الرياض ص.ب.
 33343المجلد  34العدد  1ابريل . 3117
خامسا القوانين:
 -3قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ .3114/1/1
 -4القانون المدني المصري رقم ( )313لسنة 3141م.
 -1القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة ( )4لسنة 4134م.
سادس ا :المذكرات والمبادئ اإليضاحية:
 -1المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني– ديوان الفتوى والتشريع4111 -م4.
سابعا :المواقع اإللكترونية:
www.zadetnet.com ,-3
http://ar.jurispedia.org/index.php -4
http://ar.jurispedia.org/index.php -1
/http://www.droitetentreprise.org- 2
http://www.moj.gov.iq/uploaded/altareeq/17/p5.pdf - 6
- 7لموسوعة العربية  ،Arab Encyclopediaاالشتراط لمصلحة الغير.
1

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815-561.htm- -
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