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  :لممخصا
 

ف يالمتعاقد يإل نصرؼتقد وقضاًء أف ثمار الع و فقًيايمف المستقر عم
قدـ جو لمتيونت ي.المصر  يمف القانوف المدن 545حكـ المادة ل اوخالفيما العاـ نفاذً 

ذلؾ وجود مجموعة عمى فقد ترتب  ،ع المجاالتيجم ية فيالثورة الصناع ياليائؿ ف
ومف  .واحد يصادؽ ىدؼ اقتيماؿ واحد أو مترابطة بقصد تحقعمى عقود متعاقبة 

 يموضوعوالطرؼ بالمفيـو ال يف الطرؼ بالمفيوـ الشكميصؿ بىنا حاوؿ الفقو الف
ره بفكرة الطرؼ يؽ ىذه األخيوتـ ربط نطاؽ تطب ة،ية العقدينطاؽ المسئول تحديدبيدؼ 

ذا كاف ىناؾ خالؼ ف ي.بالمفيـو الموضوع ة أثر ينسب الفقو والقضاء بشأف مبدأ يوا 
تجاه إال إف اال يفيوـ الموضوععاب ىذا المبدأ لفكرة الطرؼ بالميإست يالعقد ومد
 ي.د مفيـو الطرؼ بالمفيـو الموضوعيوجوب تحد ير يالغالب 

نأمؿ مف المشرع التدخؿ  جو لوجود خالؼ في الفقو حوؿ ىذه المسألةيونت
صدار تفس  ة ومنع تضاربيد المراكز القانونية أثر العقد لتواحيلمبدأ نسب عيير تشر يوا 
  .أحكاـ القضاء
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Conclusion: 

It is established according to the jurisprudence and the judiciary 

that the fruits of the contract go to the contracting parties and their 

general successors in implementation of the provision of the text of 

Article 145 of the Egyptian Civil Law. As a result of the tremendous 

progress in the industrial revolution in all fields, there was a series of 

successive contracts on one money or interconnected it with the 

intention of achieving one economic goal. Hence, the jurisprudence 

tried to separate the party in the formal sense and the party in the 

objective concept in order to determine the scope of contractual 

responsibility, and the scope of application of the latter was linked in 

the idea of the party with the objective concept. If there is a 

disagreement in jurisprudence and the judiciary regarding the 

principle of relativity of the impact of the contract and the extent to 

which this principle accommodates the idea of the party in the 

objective sense. 

As a result of the existence of a disagreement in jurisprudence 

on this issue, we hope that the legislature will intervene and issue a 

legislative interpretation of the principle of relativity of the effect of 

the contract in order to unify legal positions and prevent conflicts of 

judicial rulings. 
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 المقدمة:

عات يعد مف أوائؿ التشر ي نشأت مسألة العقد في ظؿ القانوف الروماني الذي
مى عوؿ عينو كاف ؛ ونظًرا ألذيث التنفيومف ح ،فيث التكو ينظمت العقد مف ح يالت

ثمار العقد تنصرؼ  تث كانيح ،العقد يمفيوـ الطرؼ فمى فقد أثر ذلؾ ع ،اتيالشكم
 .نويتكو  يساىـ بإرادتو فيذمة مف  في

يا مف وجود مجموعة عقود ية وماترتب عمية الثورة الصناعيولكف منذ بدا
فقد بدأ  ،واحد ؽ ىدؼ اقتصادييبقصد تحق ماؿ واحد وعقود مترابطةمى متعاقبة ع

الطرؼ بالمفيوـ الشكمي والطرؼ بالمفيـو ف يالفصؿ ب يفكر فيالفقو والقضاء 
مع مبدأ  ائـ الطرؼ بالمفيوـ الموضوعيتو  يتسأؿ حوؿ مديثـ بدأ الفقو  الموضوعي،

  :فيمبحثلى سـ ىذا البحث إسوؼ نق ،ويوبناء عم ،ة أثر العقدينسب

نقسـ يو  ،العقد لفقو والقضاء بشأف مفيـو الطرؼ في: موقؼ ااألوؿالمبحث 
ة ية العقديؽ المسئولياألوؿ أنصار ربط نطاؽ تطب سوؼ نتاوؿ في فيمطمبلى بدوره إ

أنصار ربط نطاؽ و ينتناوؿ ف وفي الثاني، سوؼ ،بالمفيوـ الشكميبفكرة الطرؼ 
 .ة بفكرة الطرؼ بالمفيـو الموضوعيية العقديؽ المسئوليتطب

ونقسمو  و وجية نظر الباحثينستعرض ف أما في المبحث الثاني:سوؼ سوؼ
 :يميف نتناوليا كما يمطمبلى إ

 

 العقد  : المراحل التي مر بيا مفيوم الطرف فيالمطمب األول

 ة أثر العقديبمبدأ نسب ؤم مفيوم الطرف الموضوعيتوأ ي: مديالمطمب الثان
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 المبحث األول

 العقد لفقو والقضاء بشأن مفيوم الطرف فيموقف ا

 :ميتقس

د يتـ مف خاللو تحدي الطرؼ الذيقو والقضاء بشأف مفيوـ الف يثار جدؿ ف
 :فيمطمبلى ح ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إيولتوض ،ةية العقديؽ المسئولينطاؽ تطب

ة بفكرة الطرؼ بالمفيـو ية العقديؽ المسئولي: أنصار ربط نطاؽ تطبالمطمب األوؿ
 .يالشكم

ة بفكرة الطرؼ بالمفيـو ية العقديؽ المسئوليأنصار ربط نطاؽ تطب :ينالثا المطمب
 يالموضوع

 األول المطمب

 ية بفكرة الطرف بالمفيوم الشكمية العقديق المسئوليأنصار ربط نطاق تطب

ومف ثـ تنصرؼ  (5)ة التعاقد بنفسويالتعاقد ىو إبراـ الشخص عمم األصؿ في
الطرؼ ف يوب يف الطرؼ بمفيومو الشكميجمع بيأف  يبمعن يطو القانونيمح يو أثاره فيإل

 شخص واحد. يكوف الشخص ىو صاحب المصمحة فيث يبح يبمفيومو الموضوع

اـ الشخص بإبراـ بعض التصرفات يإال أنو قد تحدث ظروؼ تحوؿ دوف ق
ابة عنو كالمرض أو يإبراـ ىذه العقود ن يحؿ محمو شخص أخر فية بنفسو فيالقانون

ف يعامة أو إلبرامو عقد معة الالزمة لمتعاقد بصفة يكوف لمشخص األىميالسفر وقد ال 
 ابة عنو.يبإبراـ العقد ن يقـو نائبو القانونيف اكوف مجنونً يوذلؾ لصغر سنو أو أف 

اة يألف متطمبات الح اونظرً  (2)التعاقد يابة فيلمن اوتعد ىذه الصور السابقة صورً 
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ابة ية نياـ بعض األشخاص بإبراـ تصرفات قانونيوقتنا المعاصر إقتضت ق ية فيالعمم
التعاقد ووضع ضوابط ليا  يابة فيـ النيعف شخص أخر فقد تدخؿ المشرع إلقرار وتنظ

حدد يؿ فالقانوف مف يس إرادة األصيإرادة المشرع ولمى تقـو ع اانً يتحدد سمطة النائب أح
رتضيا يؿ سواء إرتضاىا أـ لـ ياألصلى سمطة النائب ولكف أثار التصرؼ تنصرؼ إ

 يـ أو الحارس القضائيأو الق يأو الوص يابة الولين يف تمثؿيابة يوىذا النوع مف الن
ؿ وقد تكوف يستمدوف سمطانيـ مف القانوف مباشرة دوف تدخؿ إلرادة األصي اعً يفيوالء جم

عنو  اره نائبً يؿ بجعؿ غياـ الشخص األصيحالة ق يوتتمثؿ ف (3)ة(ية )إتفاقيابة إراديالن
عبر عف إرادتو ومف ثـ يلنائب بما ؿ بإرادتو سمطات ايحدد األصيىذه الصورة  يوف

 .(4)ريبرمو النائب مع الغي يو أثار العقد الذيتنصرؼ إل

الصورة  ية صورة الوكالة أف لـ تكف ىيابة اإلراديالغالب تأخذ الن يوف
ابتو عنو مف عقد الوكالة يستمد نيالنو  اؿ نائب عف الموكؿ نظرً يكوف الوكيف (5)دةيالوح
 .عقد الوكالةرسميا ي يالحدود الت يوف

ة وذلؾ إذا إستمد يلشركة أو جمع ارً يكما لو كاف مد يكوف النائب قانونيوقد 
 .(6)سيايعقد تأس يابتو عنيا بمقتضين

ؿ( ينعقد العقد بإرادة المتعاقد صاحب المصمحة )األصيىذه الحاالت ال  يوف
نما تنعقد بإرادة شخص أخر ىو النائب عنو ف لعالقة ر بإبراـ وبناء ايقـو األخيوا 

نما تنصرؼ إلية دوف إنصراؼ أثار العقد إليالتعاقد ؿ( يشخص أخر )األص يو وا 
نشأ عنو مف حقوؽ ينشأ عف العقد مف إلتزامات ولو ما يف بما يكوف ىو المدي يوالذ

 .(7)و أثارىايإنصرفت إل ية التيبناء العالقة التعاقد يشارؾ فيبالرغـ مف أنو لـ 

 يالمصر  ينظميا القانوف المدن ية التيأف الوكالة العاد يوتجدر االشارة إل
 يالحظ أف القانوف المدنيف ينظميا المشرع التجار  يتختمؼ عف الوكالة بالعمولة الت

ؿ يقوـ الوكيث ية المكشوفو والمستقرة حيقد وضع أحكاـ لموكالة العاد يالمصر 
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ؿ ما يالعقد ذاتو وتعممف أثار  اأنو عرفيا بوصفيا أثرً ي بالتصرؼ لحساب الموكؿ أ
مف  اف الوكالة بوصفيا عقدً يز بييىو أحكاـ التم يالمصر  يأخذ بو القانوف المدن

 يإل يالعمؿ مما أد يما تجتمع مع الوكالة ف اابة بوصفيا فكرة غالبً يف النيالعقود وب
ستمـز توافؽ ي يعتيا عقد تبادليف أف الوكالة بطبيح يابة فيف الوكالة والنيالخمط ب

 اـ بتصرؼ لحساب الموكؿ.يؿ بالقيؿ( ومؤداه إلتزاـ الوكيالوك -)الموكؿ يإرادت

مكنو مف يابة فيسبغ بمقضتاه صفة النيؿ يابة عمؿ مف إرادة األصينما النيب
 يؿ دوف النائب وكذلؾ فإف القانوف المدنياالصعمى اـ بتصرؼ تعود أثاره يالق

( يظير مف عباراتو )بعمؿ قانونيا ة وىو ميربط الوكالة باألعماؿ القانون يالمصر 
 ة.ية دوف األعماؿ الماديالتصرفات القانونعمى رد يو فإف عقد الوكالة يوعم

ؿ بالعمولة يالوك يسميمتـز بمقتضاه شخص يعقد  يأما الوكالة بالعمولة في
عمولة  يسميلفائدة موكمو مقابؿ أجر  يبإسمو الشخص يقوـ بتصرؼ قانونيبأف 

ؼ الوكالة بالعمولة بأنيا يتعر  يمف قانوف التجارة المصر  566/5ث نصت المادة يح
 .(8)لحساب الموكؿ ياقانون اتصرفً  يجر يؿ بأف يتعيد بمقتضاه الوكيعقد 

اة يقد تشاىدىا الح يدة لموساطة التيوال تعد الوكالة بالعمولة الصورة الوح
ؿ بالعمولة يلوكختمفوف عف ايف يية فيناؾ أشخاص أخروف مف الوسطاء التجار يالتجار 

ظير أماـ يؿ بالعمولة فيوالسمسار والوك يوالممثؿ التجار  يؿ التجار يوأىـ ىؤالء الوك
ؿ يف الوكيع بإسمو الخاص وىذا الفرؽ بيقوـ بالتوقيؿ و يؿ مع أنو وكيالعامة باألص

 .(9)ؿ بالعمولةيوالوك يالعاد

ؿ يالوكة حاصميا أف يالفمسفة أثار قانون يىذا اإلختالؼ فعمى ترتب يو 
يا يؿ األمانة فإذا تصرؼ فيسبعمى و وتعد يديف يتقوـ ب يىو ثمار العقد الت يالعاد
 .(51)انة االمانةيمة خيعاقب بعقوبة جر ير و يممؾ الغ يف اعد تصرفً يفأنو 
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كوف قد ييا فإنو يذمتو فإذا تصرؼ ف يؿ بالعمولة فالثمار تنصرؼ فيأما الوك
ؿ يكتسب ىذا الوكيانة األمانة وبذلؾ يمة خيلجر  اعد مرتكبً يممؾ وال يما يتصرؼ ف

 يالذ يؿ العاديبعكس الوك يوالمفيوـ الموضوع يالطرؼ بالمفيـو الشكم يصفت
 .(55)فقط يكتسب صفة الطرؼ بالمفيـو الشكمي

 ابة:ية لمنيعة القانونيالطب

 يف اعد طرفً يمف ية أثر العقود فير مبدأ نسبيالفقو بشأف تفسي ثار جدؿ ف
ة يضرب اإلفتراض القانونعمى أنيا تقـو عمى ابة يكانت تفسره فكرة الن امً يالعقد فقد

 يفترض أنو ىو الذيالعقد ألنو  يبمقتض انً يأو مد اصبح دائنً يؿ قد يوالمجاز فاألص
ؿ ييا األصيكوف في ية التيابة القانونيالن يما فيلمنقد ال س أبرمو إال أف ذلؾ كاف محاًل 
توافر لمنائب قسط مف ية يابة اإلراديالن يكما أنو فمعدوـ اإلرادة أو ناقصيا 

 .(52)ةيالحر 

حؿ بإرادتو محؿ يره إنما ينوب عف غيأف مف إلى ث فقد ذىب يأما الفقو الحد
ر عف إرادة النائب يصدر عف النائب إنما ىو تعبي ير الذينوب عنو فالتعبيإرادة مف 

ف  يف يتكوف إلرادة النائب دور أساس يؿ وبالتاليال عف إرادة األص إبراـ العقد وا 
 .(53)دهيإختمؼ تحد

اـ شخص ببناء العالقة يابة ىو قيؽ النيولما كاف الثابت أف التعاقد عف طر 
إلى و أثار ىذا العقد بؿ تنصرؼ ير )المتعاقد معو( وال تنصرؼ إلية مع الغيالتعاقد

ة فإف مبدأ يبناء العالقة التعاقد يشارؾ فيؿ بالرغـ مف أنو لـ يشخص أخر ىو األص
شارؾ  يالشخص الذعمى قد قصر مفيوـ الطرؼ  يدية أثر العقود بمفيومو التقمينسب
شخص إلى ر إنصراؼ أثر العقد يعجز عف تفسية فقط سوؼ يبناء العالقة التعاقد يف

قر القانوف يمف أجمو لـ  ية وىذا ىو السبب الذيبناء العالقة التعاقد يشارؾ فيلـ 
 .(54)يابة بمعناىا الفنيالن يالرومان
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تفسر فكرة  يات التيد مف النظر يذات السبب وراء ظيور العد اضً يكما ىو أ
 .(55)ة أثر العقودييا مف مخالفة لمبدأ نسبيبدو فيابة إزاء ما يالن

بة أثر ير مبدأ نسيضوء تفس يابة فير النيتفس يث فيموقؼ اإلتجاه الحد
 يدية أثر العقود وتجاوزنا بو المفيـو التقميمفيـو مبدأ نسب العقود: إذا كنا قد حددنا

 ابة.ير لفكرة النيو تفسيفإف ف

خطر إمتداد األثر  يعنية بأنو يلمبدأ النسب يوسبؽ أف عرضنا المفيوـ الفن
ر ذلؾ ولما يالغ يرتضية ما لـ يمس ذمتو المالينحو عمى ر يالغإلى الممـز لمعقد 

إنصرفت نحو اإللتزاـ بإالثر الممـز لمعقد وظيرت ىذه اإلرادة ؿ قد يكانت إرادة األص
تو عف إنصراؼ أثار ىذا ير نيإبراـ العقد وغ يره محمو فيؿ بإنابو غياـ األصيق يف

التعاقد عف  يظير أف فيا ذلؾ ومف ىنا يو كما أف النائب والمتعاقد قد إرتضيالعقد إل
تحققو مف  يمة التية والوسيمعقد مف ناحف األثر الممـز ليز بييجب التميابة يؽ النيطر 
عبر عف إرتضائو باإللتزاـ  يؿ والذيمتـز بو األصيفاألثر الممـز لمعقد  ية أخر يناح

 . (56)الصادر عف النائب ير الإلراديمة تمت بالتعبيؽ اإلنابة والوسيباألثر عف طر 

 :يالنائب طرف بالمفيوم الشكم

جاب يباشر اإلي يفيو الذ يالشكمسبؽ القوؿ أف العاقد ىو طرؼ بالمفيوـ 
ختمؼ مصطمح العاقد )الطرؼ يو أثار العقد لذا يالعقد دوف أف تنصرؼ إل يوالقبوؿ ف

أف رب العمؿ ىو مف تنصرؼ  ية عف مصطمح الطرؼ فنر يداللتو الفن ي( فيالشكم
إبرامو كما أف  يشارؾ فيالرغـ مف أنو لـ عمى و أثار وثمار العقد مف الباطف يإل

جة عدـ يتحمؿ نتياو جزء منو و  يف محؿ المقاولة االصمينفذ عيالمقاوؿ مف الباطف 
ف يز بييوالتم يف عقد المقاولة االصميتكو  يشارؾ فيب دوف اف يذ المعيذه او التنفيتنف

التعاقد  يابة فيمجاؿ الن ية فيوأىم ازداد وضوحً يمصطمح العاقد والطرؼ سوؼ 
تعمؽ بإرادة ي :ؿ مفيوـ الطرؼ األوؿيف لتحميار يالفقو وضع معوسبؽ القوؿ بأف 
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ذمة مف عبر عف إرادتو فإجتماع إلى تعمؽ باألثر الممـز ي ي:ره والثانيالشخص وتعب
 يألف المصمحة ى امناط إعتبار الشخص طرفً  ية ىيالمصمحة مع القدرة اإلراد

جتماعيا ياليدؼ والتعب ة يصالح يإكتماؿ وصؼ الطرؼ أ يعنير عف اإلرادة وا 
 .(57)اكوف طرفً يألف  يالكائف القانون

 ف ثالث أشخاص ىـ:يالتعاقد ب يابة فيوتدور الن

 المتعاقد مع النائب:

إطار  يوذلؾ ف يوالموضوع يالشكم يبالمعن اعد المتعاقد مع النائب طرفً ي
إبراـ  يإرادتو عف رغبتو ف يعبر بالتصرؼ أيشأنو فنجده  يالطرؼ ف يار يؽ معيتطب

تحممو اإللتزامات  يعنيار األثر الممـز مما يعف توافر مع التعاقد مع النائب فضاًل 
 يوكذا الطرؼ بالمعن يالشكم يو عناصر الطرؼ بالمعنيجتمع في ية وبالتاليالعقد

 .يالموضوع

 النائب:

مة مف ذ ية فيبإنصراؼ أثار الرابطة العقد يقضيالتعاقد  ياألصؿ العاـ ف
ف المتصرؼ يتطمب بالضرورة وجود تطابؽ كامؿ بينيا وىذا يتكو  يساىـ بإرادتو في

 يالتصرؼ )الطرؼ بمفيومو الماد ي( وصاحب المصمحة في)الطرؼ بمعناىا الشكم
عف ىذا األصؿ  اشكؿ خروجً يابة يوالتعامؿ مف خالؿ فكرة الن (58) (يوالموضوع

عمى  يضفي يالشكم يالطرؼ فالمعن يف مفيوميتضح ذلؾ مف خالؿ الفصؿ بيو 
 ية أما المعنيف الرابطة العقديتكو  يمف ساىمت ف يأف إرادتو ىإلى  االنائب إستنادً 

ذمتو  يؿ ألف ثمار تمؾ الرابطة تنصرؼ فياألصعمى  يضفيف يأو الموضوع يالماد
إقتصار عمى تعامؿ معو يد إخبار مف ير يعبر عف إرادتو فإنو ينما يمباشرة فالنائب ح

ف أثاره تنصرؼ ية تكو يعممعمى دوره  ذمة شخص إلى ف العقد المزمع إنشاؤه فقط وا 
 (.اعاقدً  ي)أ ياشكم اعتبر طرفً يفإف النائب  يوبالتال (59)أخر
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 ل:ياألص

ف العقد ذلؾ أف يتكو  يساىـ فيالتعاقد كونو لـ  يف ياشكم اؿ طرفً يعد األصيال 
لتزامً  او حقوقً ينصرؼ إليبرمو النائب عنو ي يأثار العقد الذ ؿ يفإف األص يوبالتال اوا 

نو مع أحد يتكو  يساىـ النائب ف يستند إنصراؼ أثار العقد الذيو  ياموضوع اعد طرفً ي
قصد بيا  ياإلنابة والت ير الموجودة فيؿ مباشرة فإرادة األخيذمة األصإلى ار ياألغ

 .(21)مصمحتوعمى ة المترتبة ياإلستئثار بالنتائج القانون
 

 ينالثا المطمب

 يالموضوعة بفكرة الطرف بالمفيوم ية العقديق المسئوليأنصار ربط نطاق تطب

 يد المفيوـ الفنيفإننا سنقـو بتحد يبعد أف قمنا بعرض الطرؼ بالمفيوـ الشكم
عة يالطبعمى الحكـ  يبنيأساسو عمى  يوالذ يأو الموضوع يلمطرؼ الماد يوالقانون
 العمؿ والمقاوؿ مف الباطف.ف رب ية لمعالقة بيالقانون

ىذا الموضع مف  يقتصر دورنا فيولكف لف نقوـ بسرد حاالتو وحصرىا بؿ س
الشخص كانت لو صفة الطرؼ  يإذا توافرت ف يد الضوابط الذيتحدعمى البحث 

 . يبالمفيـو الموضوع

 :يالنحو األتعمى مكف إستخالصيا مما سبؽ ذكره يوىذه الضوابط 

ىو إنصراؼ أثار العقد  يالطرؼ بالمفيـو الموضوعكتسب الشخص صفة ي يلك
 اعف ىذا العقد ونفاذً  اناشئً  اكتسب حقً يف أو يتحمؿ بإلتزاـ معيذمتو كأف  يمنيا ف اأو جزءً 

ة يأف ثمار العالقة التعاقدإلى الحظ أف قصد المشرع إنصرؼ ية أثر العقد يلمبدأ نسب
 ذمة الطرؼ. يتنصرؼ ف اجابً يأو إ اسمبً 
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 يوالطرؼ بالمفيوـ الموضوع يف الطرؼ بالمفيوـ الشكميالمشرع بفصؿ 
ا ية أو الوصاينيا الواليالتعاقد مف ب يابة فيوذلؾ مف خالؿ وضعو أحكاـ تنظـ الن

إبراـ العقد ولكف تتأثر ذمتيا بالعقد  يساىما فية أو ناقصيا لـ يـ األىميالحظ أف عديف
 .يأو الوص يبرمو الولي يالذ

ة ال تتحرؾ قبؿ أو ية وىذه المسئولية العقديكاـ خاصة لممسئولأقر المشرع أح
ذ العقد ومف يتجو قصده نحو تنفيأف كؿ متعاقد إلى  اف العقد إستنادً يلحظة تكو  يحت

 ذ.ية التنفيعمم يذ بمجرد دخوؿ العقد فيزة التنفيح يثـ فإنيا تدخؿ ف

تعيد يالعقد و ف يتكو  يساىـ بإرادتو فيأف الشخص  يالواقع العمم يحدث فيو 
شخص أخر مف خالؿ إلى ة يسند جزء مف ىذه العمميذ ية التنفيذه ولكف أثناء عمميبتنف

 .يتعاقده معو كما ىو الحاؿ بالنسبة لممقاوؿ االصم

ة فإذا يعتبر واقعة مادير يأف العقد بالنسبة لمغعمى وقد إستقر الفقو والقضاء 
مكف القوؿ بو ية وىذا ال ير يتقص ة تكوفير فالمسئوليذه أضرار بالغيتنفعمى ترتب 

ر يث أف إعتبار األوؿ مف الغيعالقتو بالمقاوؿ مف الباطف ح يبالنسبة لرب العمؿ ف
ىدـ إلى  يؤدية وىذا ير ية التقصيؽ قواعد المسئوليتطب يتقتض يعالقتو بالثان يف

عف  امحؽ برب العمؿ ناتجً ي يات فالضرر الذيف المسئوليرة بيمبدئ الجمع أو الخ
حكميا ي ية التية العقديؽ أحكاـ المسئوليستوجب تطبيبإلتزامو  يإخالؿ المقاوؿ األصم

الضرر المتوقع فقط عمى ض ينيا قصر التعو ية ومف بيبنود التعاقد وأحكاـ المسئول
قواعد إلى  االمقاوؿ مف الباطف إستنادً عمى فضؿ رب العمؿ الرجوع يوىذا قد 
 ر متوقع.يض عف ضرر متوقع وغيتعو عمى حصؿ ي ية وبالتالير ية التقصيالمسئول

الشخص عمى قتصر يال  يما تقدـ فإف الطرؼ بمفيومو الموضوععمى وبناء 
 شمؿ كؿ مف تأثر ذمتو بأثر ىذا العقد.يإبراـ العقد بإرداتو بؿ  يساىـ في يالذ
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 يالمبحث الثان

 وجية نظر الباحث

 م:يتقس

د نطاؽ إعماؿ قواعد يتحد ما سبؽ إختالؼ الفقو والقضاء بشأفينا فيرأ
 .العقد يترتبط بفكرة الطرؼ ف ية والتيف أطراؼ المجموعو العقديو بية العقديالمسئول

الدوؿ المختمفو وقرر  يأف تدخؿ المشرع فإلى والشؾ أف ىذه الفكره قد مرت بمراحؿ 
  :فيمطمبإلى ح ذلؾ نقسـ ىذا المبحث ية أثر العقد ولتوضيمبدأ نسب

 العقد يمر بيا مفيـو الطرؼ ف يالمراحؿ الت :المطمب األوؿ

 ة أثر العقديبمبدأ نسب يتوأـ مفيـو الطرؼ الموضوع يمد ي:المطمب الثان

 

 المطمب األول

 العقد يمر بيا مفيوم الطرف ف يالمراحل الت

 :ميتقس
 يظؿ القانوف الرومان يف ي:ف األوليالعقد بمرحمت يمرت فكرة الطرؼ ف

 :أربع فروع يح ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إبية ولتوضيالثورة الصناعة يمنذ بدا :ةيوالثان
  يظؿ القانوف الرومان يالعقد ف يالطرؼ ف :الفرع األوؿ
 ةية الثورة الصناعيالعقد منذ بدا يالطرؼ ف ي:الفرع الثان

ف الفقو والقضاء بشأف نطاؽ يب وجود إختالؼإلى أدت  ياإلعتبارات الت :الفرع الثالث
 العقد يالطرؼ ف
 شتبو بو مف مصطمحاتيلطرؼ عما از ييتم :الفرع الرابع



 ميمحمد عبد الفتاح عبد العظ /الباحث                                                       العقد ينظرات حول مفيوم الطرف ف 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 029 

 

 الفرع األول

 يظل القانون الرومان يالعقد ف يالطرف ف

ر التساؤؿ حوؿ يث أثيالفقو والقضاء ح يف العقد جداًل  يأثار فكرة الطرؼ ف
رجع ىذا يف العقد و يتكو  يكؿ مف ساىـ بإرادتو فعمى قصر مفيوـ الطرؼ  يمد

البعض األخر  ية لإللتزاـ وتبنية الشخصيالبعض مف الفقو النظر  يتبنإلى الخالؼ 
مراحؿ تطور فكرة الطرؼ واألسباب عمى ة لإللتزاـ دوف الوقوؼ ية الموضوعيالنظر 
 يالعقد ف ية لإللتزاـ فقد بدأت فكرة الطرؼ فية الموضوعينشأة النظر إلى أدت  يالت

 .(25)يأحضاف القانوف الرومان

ث كاف رب يىذا المفيـو حعمى الوقوؼ  يف فعاًل  الو دورً  يالقبمفكاف النظاـ 
ع شئوف األسرة ومف ىنا إرتبطت فكرة الطرؼ يجم يطر فيمف والمسياألسرة ىو المي
ـ كانت يالقد يظؿ القانوف الرومان ية فيخاصة وأف العالقات التعاقد يبالمفيـو الشخص

إنتاجيا دوف التعامؿ مع األسرة عمى شتيا يمع يألف كؿ أسرة كانت تعتمد ف امة جدً يضئ
 .يضة بسمع أخر يع الفائض منيا أو مقايبعمى ة تنصب يوكانت العالقة التعاقد ياألخر 

ؽ يتعامموف مع دوؿ االغر يإزدىرت التجارة وبدأ الروماف  (22)ةيمرحمة تال يوف
ض ياتو وتفو يتنازؿ رب األسرة عف بعض صالحإلى  ية مما أديمعامالت تجار  يف
ف مما ييف والمدنيف بعض الدائنينشأة خالفات بإلى التعامؿ ىذا باإلضافة  يف رهيغ

ونو مف يسداد دعمى تفؽ معو يع بعض مف ممتمكاتو لشخص أخر و يف ببيأجبر المد
مف  ير وبذلؾ تـ التخمياء ومف ىنا نشأة فكرة اإلشتراط لمصمحة الغيثمف ىذه األش

جة ية ونتية الموضوعيوالتحوؿ نحو النظر ة لإللتزاـ ية الشخصيث المبدأ عف النظر يح
لحؽ بالمنقوالت نشأت مجموعة العقود  يإلزدىار سوؽ العقارات والتطور الذ

ذىا بنفسو لكنو لجأ يقوـ بتنفيات البناء كاف يعمم يتوليكاف  يفالشخص الذ
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عقد مقاولة  يف بمقتضيأشخاص أخر إلى ات يإسناد جزء مف تمؾ العممإلى بعد ذلؾ 
 -ابواب -اء )الكيرباءيقوـ المقاوؿ مف الباطف بشراء بعض األشيمف الباطف وكاف 

 ذ تمؾ الميمة.يؾ..... إلخ( لتنفيشباب

كانت تحوؿ دوف  يجة لوجود بعض المعوقات التيونت يأخر  (23)مرحمة يوف
التعاقد  يفابة ية أو ناقصيا بإبراـ بعض التصرفات فقد نشأت فكرة النيـ األىمياـ عديق

ذمة مف  يبأف ثمار العقد تنصرؼ ف يقضي يعف األصؿ العاـ الذ اتعد خروجً  يوالت
 يىذا األصؿ إكتساب الشخص الواحد صفتعمى نو بإرادتو وقد ترتب يتكو  يساىـ ف

 .يوالمفيـو الموضوع يالطرؼ بالمفيـو الشكم

 

 يالفرع الثان

 ةية الثورة الصناعيالعقد منذ بدا يالطرف ف

لحؽ بالثورة  ية تواجو التطور الذيالبحث عف أل يف يالفكر القانونبدأ 
ف يمنتج مع تنتج يث نتج عنيا تعاقد الشركات التيع المجاالت حيجم ية فيالصناع

د المواد الخاـ وشركات يد المواد الخاـ وشركات تقـو بتور يتقـو بتور  يمع شركات أخر 
 يف الطرؼ بالمفيوـ الشكميضاء بوالق ع بعض القطع مف ىنا فصؿ الفقويتقـو بتصن

 يتنصرؼ ف يالذ يوالطرؼ الموضوع يظؿ القانوف الرومان يف اكاف سائدً  يوالذ
 .ذمتو ثمار العقد

تقـو  يعالقتو بالشركو الت يف يعد طرؼ بالمفيوـ الشكميال فالمستيمؾ
بالمفيـو  اعد طرفً يراـ العقد ولكنو يإ يساىـ معيا فيات األنتاج النو لـ يبعمم

برمو المورد مع الشركو المنتجو ي يعالقتو بالشركو الف ثمار العقد الذ يف يالموضوع
  .ذمة المستيمؾ يتنصرؼ أثار ف
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إقامة المنشأت الضخمو  يات البناء بدأت تنشأ شركات تتوليمممجاؿ ع يفف
و اـ بيذا العمؿ أيتسند ليا الق يؽ تعاقدىا مع شركات أخر يسواء بنفسيا أو عف طر 

 .(24)وىنا نشأت فكرة المقاولو مف الباطف .جزء منو

 يفقد أد ،ف الدوؿيب يجة إلتساع دائرة التبادؿ التجار يات النقؿ نتيإطار عمم يوف
 يؽ تعاقدىا مع شركات أخر ية النقؿ بنفسيا أو عف طر يوجود شركات تتوؿ عممإلى ذلؾ 

 .(25)النقؿ مف الباطف ذ ومف ىنا نشأت فكرة عقديات التنفيتعيد ليا بالقباـ بعمم

 ،ة إتسعت دائرة ىذه التصرفاتيو الناقمو لمممكينطاؽ التصرفات القانون يوف
 كالسفف والطائرات :و المرتفعويمو الماليث أصبحت تشمؿ المقاوالت ذات القيبح
إنتاج ىذه المنقوالت  يتتول يالتث أف الشركات يح ،ةيارات واألجيزة الكيربائيوالس

ثـ تقوـ ىذه الشركات  .ديؽ إبراميا لعقود تور يعف طر  يشركات أخر إلى عيا يتعيد بتوز 
ف يومف ىنا نشأت فكرة عدـ التجانس ب ،فياألشخاص المستيمكإلى يا يبالتصرؼ ف
 .(26)التصرفات

ة يفكرة العقد مف ناحعمى أثر  يلمواجية التطور الذتدخؿ المشرع  مف ىناو 
ة سواء مف يـ العالقة التعاقديتنظلقواعد وضع وجودىا مف خالؿ عمى األثار المترتبو 

القوة الممزمة لمعالقة ث قرر مبدأ يح .نقضائياإو أو إنتاجيا لثمارىا أنيا ية تكو يناح
ة آثار العالقات يومبدأ نسب ،ةيذ العالقة التعاقديتنف يو فيومبدأ حسف الن ،ةيالتعاقد
ؼ ياألضرار منيج تصنض المستحؽ عف يلمتعو  وميتنظ يكما إنو إتبع ف .ةيالقانون

 يووضع لكؿ صورة نظاميا القانون ،وية وموضوعية وتقصر يعقدإلى ة يصور المسئول
 يواإلختصاص القضائ ،يومدة الدعو  ،ضيالتعو  يو مديالخاص بيا سواء مف ناح

 .(27)يةالمدنة يالمسؤلؽ وعبء إثبات اركاف يوالقانوف الواجب التطب

كأصؿ عاـ  -كوف مقصورا يو يو العقديؽ قواعد المسئوليؿ تطبونظرا ألف مجا
ة ية آثار التصرفات القانونيمبدأ نسبعمى  يفقد اضف ،ويالعالقو التعاقد يطرافعمى  –
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 ،نةية معيبالنسبة لعالقة تعاقدد صفو الشخص يتـ تحديضوئو عمى ف .ة خاصةيقدس
ر يأـ مف الغ ،ةيو العقديستوجب خضوعو لقواعد المسئولييا مما يف اعتبر طرفً يوىؿ 

ة يرة ودخولو مجاؿ المسئوليستمـز خروجو مف منطقة ىذه األخيبالنسبة ليا مما 
 ؟ةية أو الموضوعيالتقصر 

إلى مصر وفرنسا تذىب  يمف الفقة والقضاء ف ية العظميوقد كانت الغالب
أساس أف عمى  يظؿ القانوف الرومان يضوء ما كاف سائدا ف ير ىذا المبدأ فيتفس

ف ياألشخاص الذعمى بقصر فكرة الطرؼ  –ر يىذا االخإلى متد يمبدأ جذور ىذا ال
 .(28)ةيف العالقة التعاقديتكو  يف –فقط  –ساىموف ي

عد مف يف يمع يبناء تصرؼ قانون يساىـ فيذلؾ فإف كؿ شخص لـ عمى و 
ف نصرؼ يتكو  يولو كاف ىذا الشخص قد شارؾ ف يحت ،ر بالنسبة ليذا التصرؼيالغ

عمى كوف لو حؽ الرجوع يومف ثـ ال  ،آخر متعاقب أو مرتبط بيذا التصرؼ يقانون
توافرت شروط  ية متير ية التقصيالمسئول ير إال بدعو يىذا األخ يف بمقتضيالمد
و يالمسئول يخولو حؽ الرجوع بدعو يخاص  يعيإال إذا كاف ىناؾ نص تشر  ،قيايتطب
ث إف ىذا يح .إرادة المشرع اع وراءيىذه الحالة المناص مف اإلنص يفف .ويالعقد
 ة ية آثار التصرفات القانونيممؾ الخروج عف مفيـو مبدأ نسبير ياألخ

ماؿ واحد عمى ة متعاقبة يو إذا كانت ىناؾ مجموعة تصرفات قانونيوبناء عم
مكنو يأحد ىذه التصرفات ال  يفالدائف بمقتض ،ؽ ىدؼ مشترؾياو مترابطة بقصد تحق

ما عدا ذلؾ تخضع يوف ،المتعاقد معو مباشرةعمى ة إال يلعقدة ايالمسئول يبدعو  الرجوع
 .(29)ةير ية لتقصيالعالقة لقواعد المسئول
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 الفرع الثالث

 ن الفقو والقضاءيب وجود إختالفإلى أدت  ياإلعتبارات الت
 العقد يبشأن نطاق الطرف ف

ث يالعقد ح يما سبؽ إختالؼ الفقو والقضاء حوؿ مفيـو الطرؼ فينا فيرأ
ف العقد يتكو  يساىـ ف يالشخص الذعمى قصر ىذا المفيوـ إلى ذىب بعض منيـ 

ف بنود العقد ومنيـ مف ربط يتكو  يبإرادتو مف خالؿ تمفظو بألفاظ وعبارات ساىمت ف
إلى ف ييف الرأييف ىذيرجع ىذا اإلختالؼ بيذ العقد و يمفيوـ الطرؼ بمرحمة تنف

 ػػػػي:األت يإعتبارات تتمخص ف

 اف العقد بما كاف سائرً يتكو  يمف ساىـ فعمى أثر اإلتجاه القائؿ بقصر الطرؼ : تأواًل  
ء يباد يـ فيالقد يث كاف المجتمع الرومانيـ حيالقد يظؿ القانوف الرومان يف

شئوف األسرة عمى مف يطر والميياألمر مجتمع مغمؽ فكاف رب األسرة ىو المس
ة يومف ىنا نشأت النظر  ذىايإبراـ العقود وتنف يع الجوانب خاصة فيمف جم
 .ة لإللتزاـيالشخص

ذ مع غض يالعقد بمرحمة التنف يقرر ربط فكرة الطرؼ ف يػػػ والبعض األخر الذ
ىذا اإلتجاه  يـ وتبنيالقد يالمجتمع الرومان يف ياعما كاف سار  االنظر تمامً 

 ة لإللتزاـ.ية الموضوعيالنظر 

ء يباد يرة ففيالعقد مرت بمراحؿ كثذ يف وتنفيقة األمر أف مسألة تكو يحق يوفػػػػ 
 يبمنتي اضً يالبساطة وتنفذ أ ية تبـر بمنتيياألمر كانت العالقة التعاقد

ذ العقد ولكف ىذه يف وتنفيتكو  يساىـ فيث أف الشخص يح (31)البساطة
ث أخذت فكرة ية حيعنيا بعد إزدىار الثورة الصناع يالمرحمة تـ التخم



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 002 

ات يعمم يع المجاالت ففيجم يالعقد مفيوـ أوسع وأشمؿ ف يالطرؼ ف
جزء منو  يذ فيتـ التنفيبؿ  يذ مف خالؿ الناقؿ األصميتـ التنفيعد يلـ  :النقؿ

 يعد المقاوؿ األصميلـ  :ات البناءيعمم يوف .مف خالؿ ناقؿ مف الباطف
ومف ع المراحؿ بؿ إنتشرت فكرة المقاولة مف الباطف يذ جمية تنفيقوـ بعممي

 . ة لإللتزاـية الشخصيعف النظر  يىنا تـ التخم

ة ية بعمميربط المسئول يالدوؿ المختمفة ومنيا المشرع المصر  ي: أف المشرع فياثان
توقع منو لحظة إبراـ يأف كؿ متعاقد إلى  اف إستنادً يس بمرحمة التكو يذ وليالتنف

مسرح عمى برز يذ يات التنفيأثناء عمم يوف .ذيس عدـ التنفيذ وليالعقد التنف
أو  ياأو بحر  ياالتعاقد متعاقد مف الباطف كالناقؿ مف الباطف سواء كاف النقؿ بر 

رة يمساىمة شركات كث يع االألت والمعدات نر يات تصنيعمم يف اضً ي. وأياجو 
 .بيايار وتركيع قطع الغيتصن يف

ذلؾ أف عمى ؿ يذ والدلية بمرحمة التنفية العقديػػػ مف ىنا ربط المشرع المسئول
 يختفية ية أو قضائية أو قانونيابتو إتفاقيالنائب بصفة عامة سواء كانت ن

لتزامً  ار حقوقً يبمجرد إبراـ العقد وتنصرؼ ثمار ىذا األخ اتمامً  ذمة  يف اوا 
قرر المشرع فكرة  اضً يوأ .نويتكو  يساىـ فيالرغـ مف أنو لـ عمى ؿ ياألص

إبراـ العقد  يساىـ فيطة لـ د مف المشار ير فالمستفياإلشتراط لمصمحة الغ
ة ية العقديإلحكاـ المسئول امواجيتو إال وفقً  يسأؿ المتعيد فيومع ذلؾ ال

 .العقد يوردت ف يلمبنود الت اووفقً 

ة يعقدإلى ة يؼ المسئوليالدوؿ المختمفة منيج تصن يف يإتبع المشرع الوضع ا:ثالثً 
 يقتضي ياألمر الذة ووضع لكؿ صورة أحكاـ خاصة بيا ية وموضوعير يوتقص

و مف الصور يعم يو أو التعديجوز تخطيوجود نطاؽ محدد لكؿ صورة ال
أطراؼ عمى ة ية العقديؽ أحكاـ المسئوليتطب اتطمب حتمً يوىذا  ياألخر 
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 .ةيالمجموعة العقد

 اضً يحافظ أيمبدأ القوة الممزمو لمعقد و عمى حافظ يؽ يث أف ىذا التطبيػػػ ح
ة فعالو ية قانونيذات الوقت حما يوفر فيكؿ صورة و جوىر األحكاـ الخاصة لعمى 

 .ةيإلطراؼ المجموعو العقد

 يؤدية يف أطراؼ المجموعو العقدية بية العقديإف إنكار أحكاـ المسئول ا:رابعً  
و قد تـ يلممتعاقد بحسب ما إذا كاف الرجوع عم يإختالؼ المركز القانونإلى 

بالنسبة  يفالعقد األصم .ريىذا األخمف المتعاقد معو مباشرة أو المتعاقد مع 
ؽ أحكاـ يستوجب معو تطبي ية األمر الذيعد واقعة مادير يليذا األخ
جب أف ي يرغـ أنو متعاقد وبالتال يالمتعاقد األصمعمى ة ير ية التقصيالمسئول

 .لبنود العقد او إرادتو وفقً يضوء ما إنصرفت إل يتـ مسائمتو في

صحة ىذا القوؿ أف المشرع عمى ؿ يالمشرع نحو ذلؾ والدلػػػ والنعتقد إنصراؼ إرادة 
ة ومف ذلؾ ماقرره يف المتعاقد مف الباطف والتنازؿ عف الصفة العقديفصؿ ب

بشأف التنازؿ  يالمصر  يمف القانوف المدن 593نص المادة  يالمشرع بمقتض
  .ر مف الباطفيمف ذات القانوف بشأف التأج 494/5جار والمادة يعف عقد اإل

ة ية لمتعاقد فالتنازؿ عف الصفة العقديتفؽ مع األصوؿ الفنيػ وىذا الفصؿ ػػ
ف يعف مسرح التعاقد وتنشأ عالقة مباشرة ب اتمامً  يختفيمعناىا أف المتنازؿ 

و والمتعاقد مع المتنازؿ ومف ىنا إشترط المشرع موافقة ىذا يالمتنازؿ إل
ظؿ ي يالتعاقد مف الباطف فالمتعاقد األصم يأما ف .التنازؿعمى ر ياألخ

ؽ ير الضيعف التفس يالتخمإلى مسرح التعاقد ونخمص مف ذلؾ عمى  اموجودً 
ر يث أف ىذا التفسير الواسع ليذا المبدأ حيالتفس ية أثر العقد وتبنيلمبدأ نسب

ة ير ية وتقصيعقدإلى ة ية المدنيؼ المسئوليمنيج تصنعمى حافظ ي
 .ةيروح العالقة التعاقدعمى حافظ يأنو ة باإلضافو يوموضوع
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ذا كاف المشرع المصر  صراحة  يقضي انصً  يالقانوف المدن يضمف فيلـ  يػػػ وا 
قات خاصو ليا بالنسبة لبعض العقود ية إال أنو أورد تطبيبفكرة األسرة العقد

 .ومنو عقد المقاولة يالمسماه الوراردة بالباب األوؿ مف الكتاب الثان

شغؿ يرب العمؿ مباشرة بما عمى ث خوؿ لممقاوؿ مف الباطف حؽ الرجوع يػػػ ح
ؿ كما خوؿ لممؤجر ير مف إلتزامات مقررة لمصمحة المقاوؿ األصيذمة ىذا األخ
ذا كاف الفقو والقضاء  .المستأجر مف الباطف باإلجرة المؤخرةعمى حؽ الرجوع  وا 

ة يمبدأ نسبعمى تثناء المباشرة تعتبر إس يأف صور ىذه الدعاو  ير يمجموعو  يف
ر الواسع لمبدأ ية تتوأـ مع التفسيعيقات تشر يأنيا تعد تطب يأثر العقد إال أننا نر 

  .ة أثر العقدينسب

   الفرع الرابع 
 شتبو بو من مصطمحاتيلطرف عما از ييتم

 :ميتقس

تيا ودالالتيا مصطمح يث فاعميتسبؽ مف ح يتوجد بعض المصطمحات الت 
 يوع استخداميا أدي" اإلنساف ػ الشخص العاقد، وش يالمصطمحات ىالطرؼ، وىذه 

ختمؼ عف اآلخر مف يف مصطمح الطرؼ، بالرغـ مف أف كؿ منيا ينيا وبيالخمط بإلى 
لغة القانوف ال  ي. ففية أخر يختمفوف عف مصطمح الطرؼ مف ناحي اعً ية، وىـ جميناح
. وكذا فإف فكرة الشخص (35)فير مترادفيف اإلنساف والشخص فيما غيجوز الخمط بي

 تختمؼ عف العاقد وعف الطرؼ. 

ذا كانت أىـ وظائؼ الفف القانون كوف ي ي، ىو وضع اإلصطالح، الذيوا 
ال تضطرب الفكرة أو تتسع  ي، حتيمعناه القانونعمى ذاتو وبذاتو عمى قاطع الداللة 
ألف ىذه المصطمحات رغـ إختالقيا تسبؽ مصطمح الطرؼ  اونظرً . (32)بعض جوانبيا



 ميمحمد عبد الفتاح عبد العظ /الباحث                                                       العقد ينظرات حول مفيوم الطرف ف 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 009 

ف يجاز لمقرؽ بيوذات صمة بو. فإننا بحكـ الضرورة والمنطؽ، سوؼ نعرض بإ
 ف ينيما وبي" اإلنساف " و " الشخص، وكذا الفرؽ ب يمصطمح

العاقد  يف مصطمحيمصطمح " العاقد ". ولكننا سوؼ نحاوؿ إبراز الفرؽ ب
د ية تحديالنيا يمكننا في ينيما، حتيوع الخمط بي، وذلؾ لشؿيوالطرؼ بشئ مف التفص

 لمطرؼ. يالمركز القانون

 :غصوفثالثة إلى  لفرعلنا أف نقسـ ىذا ا يتثنيلذا 

 ف مصطمح " اإلنساف والشخص".يز بييالتم :األول غصنال

 " الشخص والعاقد". يف مصطمحيز بييالتم :يالثان غصنال

 العاقد والطرؼ. يمصطمحف يز بييالتم :الثالث غصنال

 األول غصنال
 ن مصطمح " اإلنسان " و " الشخص "يز بييالتم

ف المقصود بمفظ اإلنساف مف جانب، والمقصود بمصطمح يالفارؽ ب نالحظ
 يكؿ منيما. ففعمى مكف تممس أثر التطورات يالشخص مف جانب آخر، كما 

ف اكتساب يف صالحيياآلدمع يكف جميمة لـ يف الحضارات القديظؿ قوان يوف يالماض
ة يفكرة الشخص يتـ التوسع ف ، مثاًل يالحقوؽ والتحمؿ بااللتزامات. فالقانوف الرومان

ف تعترؼ ي. ح(33)نظره يف أشخاصا فييمف اآلدم يكف كؿ إنساف حية، فمـ يالقانون
س معناه أف أصبح ية لسائر الناس. ولكف ىذا لية القانونيثة بالشخصيف الحديالقوان
عد يلـ  يعيلمصطمح الشخص. ذلؾ أف اإلنساف والشخص الطب اإنساف مرادفً لفظ 

ث تعترؼ يجانبو اشخاص آخروف حإلى لغة القانوف. بؿ وجد  يد فيالشخص الوح
ة يزة، كالشركات أو المؤسسات، بالشخصية متميثة لكائنات جماعيف الحديالقانون
ف اإلنساف يب يوالفارؽ األساس .(34)ةية أو االعتبار يباألشخاص المعنو  ية وتسميالقانون
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عة ياألوؿ بطبعمى  ية تضفية القانوني، أف الشخصيره مف األشخاص األخر يوغ
عتيا. بؿ ية، بطبية القانونيرة فال تكوف ليا الشخصيأما األخ ،(35)األمور لكونو إنسانا
نظر القانوف، سواء كاف  يحاؿ فإف الشخص ف يأعمى . و (36)تستمدىا مف القانوف

(، ىو كائف ي، شخص معنو يعيشخص طب)أو شخص مف صنع القانوف  إنساف
مجاؿ  يتضح مما تقدـ، أنو فيصالح إلكتساب الحقوؽ والتحمؿ باإللتزامات. و 

كوف الشخص يس بالـز أف يف مدلوؿ " الشخص، واإلنساف "، فميالقانوف، ال ترادؼ ب
 ح.يإنسانا، والعكس صح

 يالثان غصنال

 (37) " " الشخص والعاقد ين مصطمحيز بيالتم
الشخص والعاقد، فالشخص، كما سبؽ أف  يف مصطمحيس ثمة ترادؼ بيفم 

ر يتعب يرة ىية، وىذه األخية القانونينظر القانوف مف تثبت لو الشخص يأوضحنا، ف
فالشخص  ،ة إلكتساب الحقوؽ والتحمؿ باإللتزاماتيالصالح يعف وصؼ مجرد وتعن

 ة ينظر القانوف ىو مف تثبت لو صالح يف

جاب يباشر اإليإكتساب الحقوؽ والتحمؿ باإللتزامات، أما " العاقد " فيو مف 
جابا أو قبوال سواء أبـر العقد بنفسو يغة إيالعقد، أو مف تصدر عنو الص يأو القبوؿ ف
لتزاماتو إليأو عف طر  ف العاقد كو يمف إلى و أو يؽ نائب، ومواء انصرفت آثار العقد وا 
 .(38)رهيغ نائب عنو

 بعضزا وذلؾ بالنسبة ليكوف مميالعاقد أف  يشترط فيومف ىذا المنطمؽ  
أنو: عمى  يالمصر  يمف القانوف المدن 551ذلؾ تنص المادة  يالعقود بال إستثناء، وف

ع تصرفاتو باطمة " يمالو وتكوف جم يز حؽ التصرؼ فير الممير غيس لمصغي" ل
 يمصمحة التمسؾ بو، ولممحكمة أف تقض يجوز لكؿ ذيوالبطالف ىنا بطالف مطمؽ، 

ر بعد يحقة سواء مف الصغالبو مف تمقاء نفسيا، وال تصح ىذه التصرفات باإلجازة ال
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 ازً يأو المحكمة ! كما أف مف األشخاص برغـ كونو مم يو أو الوصيبموغو، أو مف ول
صح تعاقده، يكوف كذلؾ فال يتعاقد واإللتزاـ واإلرتباط، ومنيـ مف ال لم كوف أىاًل يمف 

 يمف القانوف المدن (۱۱۱ :۱۱۳المواد مف ) يومف ىؤالء مف حدىـ المشرع ف
و يبأف " المجنوف والمعتوه وذو الغفمة والسف ۱۱۳ث تنص المادة ي، ح(39)يالمصر 

 يلمقواعد واإلجراءات المقررة ف ايـ المحكمة، وترفع عنيـ الحجر، وفقً يتحجر عم
 يحت 554)المواد مف  لنصوص اه وفقً صح تعاقديأحكاـ مف ال  يالقانوف، وتناوؿ باق

 ، وتحدد ىذه المواد نطاؽ الصحة والبطالف. ومف األشخاصيمصر  يمدن( ۱۱۱
 .(41)بعض التصرفات دوف البعض اآلخر يعتبر كالمو وفعمو فيصح و يمف  اضً يأ

ىذا الصدد  يالشخص والعاقد، وف يف فكرتيأف ىناؾ فارؽ بتضح يمما تقدـ 
ة مجردة لثبوت الحقوؽ والتحمؿ بااللتزامات، يصالح ية، ىيمكف القوؿ بأف الشخصي

جاب والقبوؿ الصالح نفسو أو يف المباشرة اإلية شخص معيبو صالح يعنيأما العاقد ف
 ره.يابة عف غين

 الثالث غصنال

 العاقد والطرف ين مصطمحيز بييالتم

المبدأ  ير قد ورد فيالعاقد والطرؼ، فيذا األخ يف مصطمحيال تطابؽ ب 
ر أطرافيا، وشاع إنتشاره منذ القدـ، وتناولتو يغإلى آثارىا  يالقائؿ بأف العقود ال تتعد

د داللتو يدا عف تحديأقالـ الفقو وأحكاـ القضاء، وبرغـ ذلؾ ظؿ ىذا المصطمح بع
إختالط ىذا المصطمح إلى  يلخالؼ، مما أد كانت وما زالت محاًل  ية، التيالفن

 يسيـ فينيما، فالشخص قد يب يالرغـ مف اإلختالؼ الجوىر عمى بإصطالح العاقد، 
و، ومثاؿ ذلؾ يف اكوف طرفً يذات الوقت ال  يكوف عاقًدا إال أنو في يف العقد، أيتكو 

ف كاف يطرفا ف كوفيف العقد ورغـ ذلؾ ال يتكو  يسيـ فيث يالنائب ح و، فالنائب وا 
 اآلثار. يف اكوف طرفً يإبراـ العقد إال أنو ال  يف اطرفً 
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" الطرؼ يلمصطمح يوالقانون يف المدلوؿ الفنيوال شؾ أف عدـ التطابؽ ب 
تصؿ ي يالت ية نتاج المذىب المادير مف األنظمة القانونيكث يظير بوضوح فيالعاقد، 

ث ال يلممقاولة مف الباطف، ح يخاصة النظاـ القانونة، يعمميا بآثار التصرفات القانون
 د يلمعاقد، لتحد يوالقانون يتسع المدلوؿ الفني

لكؿ مف رب العمؿ والمقاوؿ مف الباطف بالنسبة لمعالقة  يالمركز القانون
إبراـ عقد  يقـ بالمشاركة فية، فرب العمؿ لـ يترتب ليما آثار قانون ية التيالقانون

رتب آثار لو أو ي، ورغـ ذلؾ فإف ىذا العقد اعد عاقدً يال  يف، أالمقاولة مف الباط
عقد المقاولة  يف فيتكو  يشارؾ فيعد عاقد لـ يو. وكذا المقاوؿ مف الباطف ال يعم

 .لو ارتب آثارً ي، رغـ أف ىذا العقد ياألصم

لكؿ مف رب العمؿ  يد المركز القانونينا لتحديتسع بيومصطمح العاقد ال 
لمطرؼ كما  يالقانون يحدث ذلؾ حسب المدلوؿ الفنيف ال يح يوالمقاوؿ مف الباطف ف

العقد  يمكننا مف القوؿ بأف كؿ أنيما طرؼ فيوضحو بعض الفقو، فيذا المدلوؿ س
 .ر النسبة لويسوا مف الغيرتب لو الحقوؽ وااللتزامات ول يالذ

ده مركز يتحد يو الفقو فيإل يما إنتيعمى لذا فإننا سوؼ نحاوؿ إلقاء الضوء 
كوف يمـز توافرىا والشخص لي ية التيف إظيار العناصر الضرور يلمطرؼ، محاول يالقانون
 لوصؼ الطرؼ. اصالحً 
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 يثانلا المطمب

 ة أثر العقديمبدأ نسبب يتوأم مفيوم الطرف الموضوع يدم

تضمف ي ي، الذيالمصر  يمف القانوف المدن 545أف نص المادة  يف شؾال 
ذلؾ أف  .ده بدقةيجب تحدي. لذا (45)نوع مف الغموض ويعتر ية أثر العقود، يمبدأ نسب

تقرر  ية التيعيغ بيا ىذا النص، وكذا النصوص التشر يص ياأللفاظ والعبارات الت
 ،ي(المصر  يمف القانوف المدن ۸۰۱ ،662 ،596 وادمال)المباشرة  يصورة لمدعو 

د بأف يتف (يالمصر  يمف القانوف المدن 546)لممادة  اوفقً وفكرة الخالفة الخاصة 
 يتقض ية لاللتزاـ، التية الشخصيوقت وضعو ليذا النص ػ النظر  يالمشرع قد تبن

ة، وجوب يإطار العالقات التعاقد يف يد مدلوؿ الطرؼ بالمفيوـ الماديبشأف تحد
 .(42)يف التصرؼ القانونياالعتبار فقط مرحمة تكو  ياألخذ ف

 يتحدد ف يالت يتنشئو وى يالت ي، فييقواـ التصرؼ القانون ياإلرادة ىف 
خضع اإلرادة يأف  يسمطة المشرع، فباآلثار الناتجة عنو دوف المساس  حدود القانوف

ف اإلرادة المعمنة واإلرادة يقع مف خالؼ بينظـ ما قد يود، و يشاؤه مف قيلما 
د الصمة بمبدأ يوط يضحية أثر العقود ي. ولما كاف ذلؾ فإف مبدأ نسب(43)ةيقيالحق

و، وىذا يرتضي يالنحو الذعمى برمو يبـر تعاقدا إنما ي يسمطاف اإلرادة، فالشخص الذ
متـز باألثر ي يتعاقد، فيو نفسو الذ يىو مبدأ سمطاف اإلرادة؛ وألف الشخص ىو الذ

ر عف إرادة عبيلـ  ير الذيمـز مف ارتض آثاره، أما الغيأف العقد  يالممـز لمعقد، أ
 .(44)االلتزاـ فال مبرر إللزامو بيذه اآلثار

 يالذ يسيالمبدأ الرئ يقة ىية الدقيفالنسب :وتوضح ذلؾ جانب مف الفقو بقولو
و إرادتو، يضار مف عقد لـ تتجو إليد أو يستفيمكف لشخص أف يالموقؼ، فال عمى مف ييي
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ا عنو، يىذا األثر أو أجنب يف اوحدىا مناط اعتبار الشخص طرفً  يفإرادة االلتزاـ باألثر ى
أنشأت التصرؼ، فمف  يلإلرادة الت يالواقع إال المضموف الداخم يس فيوألف األثر الممـز ل

صبح بموجبو دائنا ير، فال يعف ىذا األخ يمنأيظؿ يو يلـ ترتض إرادتو انصراؼ األثر إل
 اذمميـ سمبً  يؤثر فيو، يطرفعمى  اد اإلرادة مقصورً يظؿ األثر الممـز وليو ي، وعمانً يأو مد
ة يأف مبدأ نسب يعني، وىذا (45)اف معً يف أو األمر ينيف أو مديصبحا دائتيوبموجبو  اجابً يأو إ

المبادئ العامة لمقانوف  يف الشخص تقضيمع يأثر العقود، مؤداه، حظر امتداد أثر قانون
ة ية آثار قانونيبحظر امتداد أ يو. ذلؾ أف المبادئ العامة تقضيمتد إليتو مف أف يبحما

 .(46)شخص دوف إرادتو يإل
تكمف وراء  يالت ير، ىية المصمحة الخاصة لمغيتضح مما تقدـ، أف حمايو 

رتض ية ما لـ يمس ذمتو المالي يالنحو الذعمى و، يحظر امتداد األثر الممـز لمعقد إل
شرع س مقصودا لذاتو، بؿ أنو ية أثر العقود، لي. ذلؾ أف مبدأ نسب(47)ر ذلؾيالغ
و أثر عقد لـ يمتد إلير مف أف ية مصمحة الغيؽ ىدؼ محدد مؤداه، حمايلتحق

 و.يرتضي

كوف يجب أف ي يمكف استنتاج القاعدة التيومف ثـ، ومف جماع ما تقدـ،  
التصرؼ أو  يف اس طرفً ير: بالنسبة ليذا المبدأ، ىو مف ليوالغ (48)يا ىذا المبدأيعم

ذلؾ فإف عمى  ابً يترتض إرادتو االلتزاـ باألثر. وترتدا، ىو كؿ مف لـ يبعبارة أكثر تحد
دائرة  يخرج آخر إلية االتفاقات، وما ينطاؽ مبدا نسب يف فينظاـ مععمى  يبقيما 

ث يمف جانب المتصرؼ أو عدـ توافره، فح ياالستثناء، ىو توافر العنصر اإلراد
توافر ىذا يال  ثية العقود، وحينطاؽ مبدا نسب يالوضع ف يبقيتوافر ىذا العنصر ي

 .(49)دائرة االستثناء يخرج الوضع إليالعنصر 

مة، خاصة يفرضتيا األوضاع القد يود التيخالصة القوؿ، إف التحرر مف الق
ة يأف مبدأ نسب يجة محددة، ىينت يإل يؤدية لممبدأ، سوؼ ياغة الرومانيالتأثر بالص

مف قاـ عمى قصر آثار العقد  يعنيال  يديلمتصور التقم اأثر العقود وخالفً 
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نصرؼ يمكف أف يو ىذا المبدأ، أف أثر العقد يعنية ما يبإبرامو دوف عداىـ. وأف غا
ة يو. بؿ إف حمايالمتعاقداف إمتداد ىذا األثر إل يأو ارتض يكؿ شخص ارتض يإل

ة أثر العقود، تصبح بال فائدة، إذا لـ نقر يكفميا لو مبدأ نسب يىذا الشخص والت
بة يذلؾ، أف ىناؾ مف األنظمة كانت غر عمى ؿ ي. والدل(51)ويؼ األثر الممـز إلبانصرا
ر، وحوالة ية، مثؿ االشتراط المصمحة الغياغتو الرومانية أثر العقود بصيمبدأ نسبعمى 
بة، يف أصبحت ىذه األنظمة اآلف ال تبدو غر يح يف، والمقاولة مف الباطف، فيالد

 .ة ليذا المبدأيالروماناغة يوذلؾ إذا تحررنا مف الص

ؿ يدة، فقد ضمنيا أستاذنا الجميست جديجة، ليأف ىذه النت يوتجدر اإلشارة إل
ادتو ي، فقد قاؿ س5934ة العقد منذ عاـ ي، مؤلفو نظر يالدكتور عبد الرزاؽ السنيور 

ر قاعدة يالغ ينصرؼ أثره إليبأف العقد ال  يتقض يوالواقع مف األمر أف القاعدة الت
ال يا اآلف اسما ال فعاًل ي، ونحف نستبقية، ورثناىا عف القانوف الرومانيلقة بايعت ، وا 

والقانوف  .ويقتضيما  ارً يتقدـ المعامالت ذلؾ، وكث ييا كمما اقتضيفنحف نخرج عم
ة، ومع ذلؾ ياغتو الفنيص يات ترجع إلينفسو إذا كاف قد أقر القاعدة بمقتض يالرومان

ر مف االستثناءات. فنحف إذا كنا ما نزاؿ نقرر يكث ييا فيخرج عميأف  يفقد اضطر إل
ىذا  يقرره الفقياء فيلما  ار، فإنما نفعؿ ذلؾ مجازً يالغ ينصرؼ أثره إليأف العقد ال 

 قة آف ليا أف تنيدـ، وقد تيدمت بالفعؿ. يد عتيالشأف، واحتراما لتقال

تفؽ شخصاف يمنع مف أف يما  يالمنطؽ القانون يس فيأنو ل اضً يادتو أيس ير يو 
س ىذا معناه، أف ىذا الشخص يذمتو، ول يد التزاـ فيإنشاء حؽ لشخص ثالث أو تولعمى 

 يف يرض ذلؾ، فقبولو ضرور يف بااللتزاـ ولو لـ يصبح صاحب الحؽ أو المديالثالث 
 يعتبر الحؽ الذينة بالرغـ مف إرادتو، ولكنو إذا قبؿ يأو مد اكوف دائنً يال  يف حتيالحالت

. (55)ويف اكف طرفً يلـ  يذمتو قد نشأ مف نفس العقد الذ يتعمؽ في يلتزاـ الذكسبو أو اال
شخص لـ  ينصرؼ أثر العقد إليحوؿ دوف أف يجوىر المبدأ، ما  يس فيأنو ل يعنيوىذا 
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 ف العقد.يتكو  يقـ بالمشاركة فية التعاقد، ولـ يباشر عممي

تجاىؿ أف ىذا المبدا يمكف أف يما تقدـ، إال أنو ال  ينحاز إليإذا كاف الباحث 
وىذه االستثناءات اما قررىا  ىذا المبدأ،عمى قد حمؿ باستثناءات، تـ الخروج بيا 

، ير، ومف أمثمتيا عقد العمؿ الجماعيالغ ييا بعد آثار التصرؼ إليالمشرع، فنجده ف
، د(يمف قانوف التجارة الجد ۲۲۰ماده )و والناقؿ يف المرسؿ إليوكذلؾ وجود عالقة ب

وقد تكوف ىذه االستثناءات مف خمؽ القضاء أو الفقو، ومف أمثمتيا، اثار التصرؼ 
مكف أف ي. إال أف ىذه االستثناءات، ال (52)ر المظير الخادعيتحت تأث يأجر  يالذ

براز االستثناءات،  ي، فاالستثناءات قائمة إلاجوىر المبدً عمى  يتقض جانب المبدأ، وا 
 وجود المبدأ.عمى ؿ قاطع يدل

ذا كنا قد انتي  عمى ة أثر العقود يلمبدأ نسب يد المفيوـ الفنيتحد ينا إليوا 
ة أثر العقود، ىو كؿ مف ينسب ادً يلم اأف الطرؼ وفقً  يف إلييأسمفناه، منتي يالنحو الذ

 اس طرفً ير: ىر مف ليو. والغيالمتعاقداف انصراؼ األثر الممـز إل يأو ارتض يارتض
ذا كاف مبدأ النسبث لـ ترتض إراديالتصرؼ، ح يف ة يتو االلتزاـ باألثر الممـز لمعقد. وا 

 لمطرؼ،  يشغؿ المركز القانونية المقررة لمف ير، تختمؼ عف الحماية لمغيقد قرر حما

و معرفة يف فيتعي يذ العقد ىو الوقت الذيأف وقت تنفواقع األمر  يفف
 يبدأ كؿ طرؼ فيىذه المرحمة  يفف ،(53)الناتجو عف العقداألشخاص الممتزمة باآلثار 

وجبو حسف يقة تتفؽ مع ما يو أدائيا بطر يجب عميتتقؿ كاىمة، و  يأداء اإللتزامات الت
ة ال تتحرؾ إال لحظة ية العقديعف ذلؾ، إف المسئول فضاًل  ة واألمانة والتعاوفيالن

ترط شية بمجرد إبراـ العقد، بؿ يذ، فال تقوـ ىذه المسئوليدخوؿ العقد مرحمة التنف
وترتب  .(54)ذىايذ إلتزاماتو، أو إخاللو بتنفياـ الممتـز بآثار العقد بتنفياميا، عدـ قيلق

المساىمو  يبغيذلؾ أف كؿ شخص عمى ؿ يوالدل ذلؾ اإلضرار بالطرؼ اآلخر.عمى 
 يوف ،ذ إلتزاماتويو تسمح ػبتنفيأف ذمتو المالعمى ب أموره يقوـ بترتي ،فيعقد مع يف
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ال  -بدورىا-و تسمح يالتعاقد معو ذمتو المال يبغي يالطرؼ الذنفس الوقت أف  بذلؾ وا 
 .التعاقد معوعمى لما أقدـ 

 الخاتمة:

ة يشأف نطاؽ إعماؿ قواعد المسئوليما سبؽ إختالؼ الفقو والقضاء ينا فيرأ
ة ير ية التقصيفالمسئول .حدد ذلؾي يعيعدـ وجود نص تشر  يإل جعر يوىذا  ويالعقد

نطاؽ  يخرج فينطاقيا ما يدخؿ فيو ومف ثـ ية المدنيالعامو لممسئولعو يتعتبر الشر 
 .وية العقديإعماؿ قواعد المسئول

تـ مف خاللو ي يؼ الذالفقو والقضاء بشأف مفيوـ الطر  يوقد ثار جدؿ ف
 يد لمفيوـ الطرؼ بالمفيـو الشكميف مؤ يب وية العقديد نطاؽ إعماؿ قواعد المسئوليتحد
 ي.بالمفيـو الموضوعد لمفيـو الطرؼ يومؤ 

و يؽ قواعد المسئوليوجود ربط نطاؽ تطب يوخمصنا مف خالؿ ىذا البحث إل
مبدأ عدـ عمى حافظ مف جية يالف ذلؾ  يو بفكرة الطرؼ بالمفيـو الموضوعيالعقد

 ،ويروح العالقو التعاقدعمى حافظ يف كما يتيف المسئوليرة بيجواز الجمع والخ
 يقررىا المشرع الت يؽ واألحكاـ التيلواجب التطبوالقانوف ا يواإلختصاص القضائ

  ي.ض المستحؽ ومدة تقادـ الدعو يتنظـ مقدار التعو 
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 :النتائج

 ػػػ :ويمف خالؿ ىذا البحث إستطعنا أف نخرج بالنتائج األت
 .ةية العقديبقواعد المسئول يالموضوع يالعقد بالمعن يػػػ ربط المشرع مفيـو الطرؼ ف5
تـ مف خاللو تحرؾ ي يالعقد الذ يشأف مفيوـ الطرؼ ف يالفقو والقضاء فرجع يػػػ 2

ة أثر العقد بمعزؿ عف نصوص ير مبدأ نسبيتفس ية إلية العقديقواعد المسئول
نيا ير مف بينو لمتفسيقواعد مععمى رغـ أف الفقو والقضاء إستقرا  يف األخر يالقوان
فمؾ  يتـ ذلؾ فيف أف يتعيالنصوص بؿ  يعف باق ر النص منعزالً يجوز تفسيال

  .رهيىذه األخ

 اتيالتوص

ة أثر العقد فإننا نقترح يجة إلختالؼ الفقو والقضاء حوؿ نطاؽ مبدأ نسبينت
صدار تشر   يوالقضائ يميذا المبدأ لحسشـ الخالؼ الفقيير يع تفسيتدخؿ المشرع وا 

تعارض يا مف أثار أخصيا يترتب عمية وماية العقديؽ قواعد المسئوليبشأف تطب
ختالؼ المراكز القانون  .ةياألحكاـ وا 
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 وامشيال

 ية فيقيعبد الواحد "أثر عدـ إعالف النائب عف صفتو الحق يصؿ زكيد ف :ذلؾ يراجع ف (5
 53التعاقد" ص 

الجماؿ"  يد. مصطف ،۱5۲، ص ۱۱۲بند  د. عبد المنعـ فرج الصده" مصادر اإللتزاـ " (2
، د. عبد الفتاح ۳۳4ػ ص  ۲۳۲" بند  يثوبو اإلسالم يف يمصادر اإللتزاـ ػػػ القانوف المدن

ة ينظر  ي، د. أحمد سالمو" مذكرات ف257ة العقد واإلرادة المنفرده "ص ي" نظر يعبد الباق
 .88اإللتزاـ " ص

ة، واالصطالح األوؿ ىو األدؽ، ذلؾ يابة االتفاقيتيا بالنيتسمعمى ة قد درج يابة اإلراديوالن (3
ة يدؿ مصطمح االتفاقينما يؿ نفسيا، بيمتد سمطتو مف إرادة األصيأف النائب عمى دؿ يأنو 

ة يؿ غانـ " النظر يد. إسماع :ذلؾ يستمد سمطتو مف االتفاؽ. راجع فيأف النائب عمى 
 .۳۳۳الجماؿ، مرجع سابؽ، ص  يد. مصطف ،۱، ىامش ۱۵۰ص  العامة لاللتزاـ

" مرجع يح عبد الباق، د.عبد الفتا5، ىامش ۳۳۳الجماؿ" مرجع سابؽ" ص  يد. مصطف (4
 مرجع سابؽ. عبد الواحد يصؿ زكي، د. ف۲۱۱ػػػػ ۱۰4سابؽ" ص

 .۲۱۱" مرجع سابؽ" ص  يعبد الفتاح عبد الباق .د (5
و سواء كانت يابة أيث أنو ال تجوز الني، حيالقانوف الفرنس يحالة ابراـ الزواج ف يكما ف (6

بنفس  2، ىامش 259ص  ، مرجع سابؽ،يد. عبد الفتاح عبدالباق ة،ية أـ اتفاقيقانون
 الصفحة

، د. عبد الفتاح عبد 336ص 233الجماؿ " مرجع سابؽ " بند  يد.مصطف :ذلؾ يراجع ف (7
عبد  يصؿ ذكيف .وبصفو عامو راجع د 258ص  514" المرجع السابؽ " بند  يالباق

 .الواحد المرجع السابؽ
 المقارف " يع المصر يالتشر  ي"عقد المقاولة ف يعبد الفتاح الشياو  يد. قدر  :ذلؾ يراجع ف (8

 2112ة عاـ يمنشأة المعارؼ باإلسكندر 
عقود  يؿ فية الوكيعراؾ عرموش " مسئول يرسالة دكتوراه لمباحث / ناج :ذلؾ يراجع ف (9

 76ة " ص يالوكالة التجار 
عمى  يوالموضوع يؿ بالعمولة صفة الطرؼ بالمفيـو الشكميكتسب الوكيىذه الحالو  يوف (51

نظميا المشرع  ية التيؿ بالعمولة والوكالة العاديف الوكيب ظير الفرؽيحد سواء وىنا 
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 ي.المدن
ر عف القصد" تحت عنواف يعبد الواحد "أثر إختالؼ التعب يصؿ ذكيذلؾ د.ف يراجع ف  (55

 .الوكالو بالعمولو
 .۳۵4، ص ۱۱4د. عبد المنعـ قرج الصده " مرجع سابؽ" بند   (52
 " الجزء األوؿ يشرح القانوف المدن يفط ي" الوسيذلؾ: د. عبد الرزاؽ السنيور  يراجع ف  (53

 ة " رسالة دكتوراهيالقانون ياتيالنظر  يابة فيبدر" الن ي، د. جماؿ مرس۱5۱، ص ۱۳بند 
ز النائب عف الرسوؿ، أف ىذا يمي. ونود أف ننوه بأف ما 44،۸۰، ص 5968طبعة 
نما ىو مجرد ناقؿ التعب يخؿ إلرادتو فير ال ياألخ  يالعقد إل يرفر أحد طيإبراـ العقد، وا 

ذلؾ عمى ترتب يكالنائب، و  يس تصرؼ قانونيول يقـو بعمؿ ماديالطرؼ اآلخر، فيو 
و بإرادة المرسؿ وحده، يؽ الرسوؿ العبرة فية، أىميا أف العقد المبـر عف طر يتتائج قانون

عتبر العقد المبـر بالرسوؿ يوب اإلرادة، كما أنو يتعمؽ بعيما يالمعتبر ف يفتكوف إرادتو ى
 ع األحواؿيجم يف فييف غائيكأنو أبـر ب
  ۱۳۰، ص ۱۰" مرجع سابؽ" بند  يد. عبد الرزاؽ السنيور  :ؿيمف التفاص

 وما بعدىا. 556، ص ۱۱۸د. عبد المنعـ فرج الصده " مرجع سابؽ" ص 
 بدر " المرجع السابؽ " يجماؿ مرس1" المرجع السابؽ "، د يعبدالرزاؽ السنيور  .د  (54
 يمصطف 1(، د5ىامش ) 551ة العامة لإللتزاـ " ص يالنظر  ؿ غانـ "يإسماع 1د  (55

 (5ىامش ) 336" ص  يثوبو اإلسالم يف يالجماؿ " مصادر اإللتزاـ القانوف المدن
عبر بالتصرؼ عف يعرؼ الطرؼ بأنو مف يأف بعض مف الفقو  يوتجدر اإلشارة إل  (56

ىذا الشأف  يف فيار يمع يالقانونعتمد الفقو ية ومباشرة فتتأثر بأحكامو و ية قانونيمصمحة ذات
 .ةيمجاؿ التصرفات القانون يمكف أف ننكر دورىا فيال  يوالت :ار اإلرادةيىما األوؿ: مع

مكف أف ننكر يال  ية والتيالتحمؿ باإللتزامات العقد يعني يوالذ :ار األثر الممـزي: معيالثان
 ة.ير ينطاؽ الغ ينطاؽ العقد ومف ىـ ف يف مف ىـ فيالتفرقة ب يف اضً يدوره أ

وعف فكرة  يالشخص المعنو  يوجود إختالؼ حوؿ فكرة العضو ف يإل اضً يوتجدر اإلشارة أ
نماىـ أعضاء مكونيل يالشخص المعنو  يالنائب فاألعضاء ف ف لو يسو نائبوف عنو وا 

حمؿ إرادة يعد معقود باألصالة كوف أف العضو يفإف العقد المبـر مف خالليـ  يوبالتال
 اكوف معقودً يالعكس مف ذلؾ فإف العقد المبـر مف خالؿ النائب عمى و  يالشخص المعنو 

 ؿ.يعبر عف إرادتو ىو وتكوف إرادتو منفصمة عف إرادة االصيابة ألف النائب يؽ النيعف طر 
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 53/3لنص المادة  اعبر عنو وفقً ي ا)بجانب العضو( نائبً  يكوف لمشخص المعنو ي اانً يوأح
وبحؽ أف نص المادة سالفة  ير يفإف بعض مف الفقو لذلؾ  يالمصر  يمف القانوف المدن

ؿ أما العضو فيو يس عف إرادة األصيعبر عف إرادتو ىو وليؽ ألف النائب ير دقياف غيالب
إستبداؿ كممة )نائب( بكممة  ينبغيؿ( ومف ىنا ي)األص يعبر عنو إرادة الشخص المعنو ي

 )عضو(.
" رسالو يالمصر  يالقانوف المدن ية فيالثالثة العامو لمعالقات يمة رسالف "النظر ينب .د  (57

 .255ص .5987دكتوراه عاـ 
 .252مة رسالف، مرجع سابؽ صينب .د  (58
 .ومابعدىا 56عبد الواحد، مرجع سابؽ ص  يصؿ زكيد. ف  (59
 .252مة رسالف، مرجع سابؽ صينب .د  (21
اتبع أطراؼ ة ال تتعد إال إذا يأف التصرفات القانون يالقانوف الرومان ية فيالشكم يتعن  (25

حؿ محؿ العقد يمجاؿ العقود فقد كاف الشكؿ  يحدده القانوف. وف يالتصرؼ الشكؿ الذ
نشأ يحدده القانوف العقد فال  يالشكؿ الذ يصب المتعاقداف تعامالتيـ فينفسو فإذا لـ 

ف العقد مف وسائؿ الطعف يفسر تحصيالعقد، فالعبرة كانت بالشكؿ وحده. وىذا كاف 
 س أو اإلكراه.يالعقد لمغمط أو التدلعمى طعف يسمح بأف يكف يالمستمدة مف اإلرادة، فمـ 

ثة إذ أف ىذه يف الحديالقوان ية فيعف الشكم اضً يالقانوف الروماف، تختمؼ أ ية فيوالشكم
 ي، فاإلرادة ىفيجب أف تقترف بإرادة المتعاقديوحدىا إلنشاء العقد، بؿ  يرة ال تكفياألخ
ف العقد يلتكو  ية وحدىا تكفيالقانوف الروماف فإف الشكم ييا الشكؿ، أما فيقع عمي يالت

نتاجو آلثارة.  " ص  يالقانوف الرومان يز فيأبوطالب " الوج يد.صوف :ذلؾ يراجع ف)وا 
 (5ىامش  591ص  5985ط 5ط " جي"الوس يومابعدىا، د.عبدالرزاؽ السنيور  91

مسرح عمى ظير  يباشر إجراءات التعاقد أ ي، الشخص الذيبالمفيـو الشكمأما المقصود 
ر مف إجراءات ولكف دوف أف يتطمبو إبراـ ىذا األخيف العقد ومباشرتو ما يالتعاقد وقت تكو 

 و ثماره.يتنصرؼ إل
 د مفيـو الطرؼ عند الروماف:يتحد

ذا كانت الشكم كاف ليا  يإال أف األول ،ية تختمؼ عف المقصود بالطرؼ الشكمية الرومانيوا 
ة، فقد كاف مف يالشكم يظؿ اإلغراؽ ف يالعقد. فف يد مفيـو الطرؼ فيتحدعمى ر بالغ يتأث

ا وبنفسو الطقوس يشخص يتول يذات الشخص الذ يأال تنصرؼ آثار العقد إال إل يعيالطب
 يكف متصورا أبدا انصراؼ أيحددىا القانوف ورسميا لمعقد، ولـ  يواألشكاؿ الت
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 Girard-ManueL)ة المطموبة. ياإلجراءات الشكم يشارؾ فيشخص لـ  يلمعقد إل أثر
de Droit romain 8ed-1929-P491) 

باشر  يىو ذلؾ الشخص الذ يالقانوف الرومان يالعقد ف يضوء ذلؾ، فإف الطرؼ ف يوف
ف يوجد حد فاصؿ بية وبذلؾ ال يرسميا القانوف إلنشاء الرابطة العقد ياإلجراءات الت

 .يأو الموضوع يوالطرؼ بالمفيـو الماد يالطرؼ بالمفيـو الشكم
ة، يانشاء الرابطة العقد يف ف شاركا فقطيو المذيطرف يولعؿ أسباب انصراؼ آثار العقد إل

 يرجع إليفذلؾ كما ىو مستفاد مف جماع ما تقدـ،  .ذلؾ الوقت يبرره فيكاف لو ما 
و يترتب عم يالمقفؿ، األمر الذ يزراعمجتمع روما ال ياة وعدـ تعقدىا فيبساطة الح

ف يف طرفية بشكؿ خاص، فالعقود تنشأ بيبساطة العالقات بشكؿ عاـ، والعالقات التعاقد
طرفاىا الشكؿ  يرسميا القانوف، فإذا استوف يباشراف اإلجراءات والطقوس التيعندما 

تحمؿ يكوف لكؿ منيما حقوؽ و يذمتيما، ف يالمطموب، صار العقد منتجا الثاره ف
حتاج ػ لبساطتو يكف العقد يذ التزاماتو بنفسو. فمـ يقـو كؿ طرؼ غالبا بتنفيبااللتزامات، و 

ذه. يتنف يضطمع بدور في ية حتيإنشاء الرابطة العقد يشارؾ أصال فيلتدخؿ طرؼ الـ 
 احاجة نظرً  يكف فينظميا ألنو لـ يولـ  يعف بيا المشرع الرومانيذ العقد لـ يفمرحمة تنف

فاء يفائيا، واستية ووجوب استيسو الفكرة الشكميعف تقد يا، فضاًل يطة العالقات إلالبسا
 ف العقد.يمرحمة تكو  يكوف إال فية ال يالشكم
و مف عمـ يترتب عمي، وما يالعصر الرومان ية أثر العقود فير باإلشارة، أف مبدأ نسبيوجد

نو، أو يإنشائو وتكو  يوا فف شاركياألشخاص الذ يالصراؼ ما أنتجو العقد مف آثار إال إل
رسمو  يالشكؿ الذ يف قاموا بمباشرة الطقوس وتمفظوا بالعبارات، واستوفيالذ يإل يباألخر 

بخالؼ )اإلرادة. عمى س ية العقد وليشكمعمى رتكز أساسا يالقانوف العقد، ىذا المبدأ 
 مبدأعمى  ارتكز أساسً يث يثو، حيف الحديالقوان ية أثر العقود فيو مبدأ سببيرتكز عميما

اإلرادة، وال  يستنداف إليو مف قوة ممزمة، ال يترتب عميفوجود العقد وما  (سمطاف اإلرادة
و ىو الشكؿ مباشرة، فالشكؿ كما يالشكؿ، ولكف المعوؿ عم ياإلرادة معبرا عنيا ف يإل يحت

اـ يق إال أننا نستنتج مف)حؿ محؿ العقد نفسو وتكوف العبرة بو وحده دوف اإلرادة.يأسمفنا 
بإتباع الطقوس الالزمو إلبراـ العقد، أف إرادتو قد إنصرفت  يالمجتمع الرومان يالشخص ف
 (ويد الرابطو العقديينحو تش

 يتصرفات منعمى يا مف إسباغ المناعة يترتب عمية، وما يالتعمؽ بالشكم يإال أف مسار 
اة وبساطة التعامالت. ية، وبسبب بساطة الحيالبدا يف اكف ممحوظً ياستوفت األشكاؿ، لـ 
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يـ تترجـ ية لديبمبدأ استقرار المعامالت. وكانت الشكم يعف اىتماـ المجتمع الرومان فضاًل 
جراءاتيا كانت تحوؿ دوف وقوع المتعاقد فيعف أف مراسـ الشكم ىذه الحقائؽ، فضاًل   ية وا 
دراسة مقارنة  ف ػػيػػ حوالة الد ييحيذلؾ د. عبد الودود  يس)راجع فيغمط أو إكراه أو تدل

ص  5961، رسالة دكتوراه يوالقانوف المصر  ية والقانوف األلمانيعة اإلسالميف الشر يب
24). 

كف ييـ أنو لـ يث كاف المستقر لديالروماف مف جراء تمسكيـ بالشكؿ، ح يوبالرغـ مف تأذ
يـ يلد يوالتزامات. وكانت الدعو  اة ترتب حقوقً يؿ مف التصرفات القانونيسمح إال بعدد قمي
مة يال ق يو دعو يال تحم ي" فالحؽ الذ يكف الحؽ ىو محؿ الدعو يمصدر الحؽ، ولـ  يى

، سنة ي، الطبعة األولي، مبادئ قانوف القضاء المدنيوال يذلؾ د. فتح يلو)راجع ف
 يمبدأ سمطاف اإلرادة ف يأبو طالب، أبحاث ف يد. صوف .وما بعدىا 54، ص ۱۳۸4

ظيور مصطمح صاحب  يإل يأد يلؾ ىو الذ. ولعؿ ذ64، ص يالقانوف الرومان
إال أنو ما لبث أف  (ةيبدال مف الرابطة القانون ير الدعاو ييؿ الروماف لتعي، وتفضيالدعو 

احتراؼ التجارة وتحرج الروماف عند تعامالتيـ  يالتطور، متمثال ف يساد المجتمع الرومان
حدود مف التصرفات. عدد م يحصرت مصادر االلتزاـ ف ية، والتيبسبب التمسؾ بالشكم

 ية مجاراة ما حدث مف تطور فيىذا الفكر بغعمى ضرورة الخروج  يإل يأد ياألمر الذ
ظؿ  يمف العالقات لـ تكف موجودة ف اخاصة أف ىذا التطور أوجد أنماطً  ىذا المجتمع،
عمى فضال  يمجتمع تجار  يتسود ف يعة الحاؿ عف تمؾ التي، تختمؼ بطبيمجتمع زراع

نما نشأت عالقات تجار  يالشؽ الداخمعمى ذلؾ فإف التجارة لـ تقتصر  ف روما ية بيمنيا، وا 
ة ىذه العالقات يجانب آخر. لتغطعمى تطمب تطورا آخر  يرىا مف البمداف األمر الذيوغ
دة مف االلتزامات تعجز ما عرفو القانوف يرىـ وما تضمنو مف أشكاؿ جديف الروماف وغيب

زاء ىذا يمف شكم يظؿ ما ساد القانوف الرومان يميا فيعف تنظ مف وسائؿ يالرومان ة وا 
ف الشكؿ يز بيميث أصبح يح يالرومان يفقد تطور الفكر القانون التطور كما أسمفنا

 يذلؾ أف ظيرت إلعمى وترتب  يمف األثر القانون ارة قسطً يىذه األخ يعطيواإلرادة، وبدأ 
 ية. ثـ ظيرت فية، والعقود الرضائينيقود العمثؿ الع ية عقودا أخر يجانب العقود الرسم

و وىو اتفاؽ يف طرفيتـ بمجرد اتفاؽ بيكاف  ي، الذير المسميمرحمة الحقة فكرة العقد غ
لتطور مصادر  يمثؿ ظيور مثؿ ىذا العقد المبنة األوليف. و يمجرد مف الشكؿ ممزما لمجانب

عقود محددة تتـ وفقا  يحصرىا القانوف ف ي، تمؾ المصادر التيالقانوف الرومان يااللتزاـ ف
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" مجمة  يالقانوف الرومان يابو فية النيؽ شحاتة" نظر يد. شف ذلؾ يراجع ف)نةية معيالشكم
 (553ص  5959 يالسنة األول .ةية واإلقتصاديالعمـو القانون

 ة. فظيوريقاعدة الشكمعمى ة، إال أنيا كانت تعد استثناء يوبالرغـ مف ظيور فكرة الرضائ
ة كاف مف المبادئ يالرضائ االبعض بأف مبدً  يىذه الفكرة كاف سبب وجود اعتقاد سائد لد

 أحد مراحؿ تطوره. يف ييا العقد الرومانيقـو عمي يالت
 يحدث ف يالرغـ مف التطور الذعمى القوؿ، بأنو  يولكننا نذىب مع بعض الفقو إل

ة يالستحداث أدوات قانون يالفكر القانون ي، وما تبعو مف تطور فيالمجتمع الرومان
عجزت الوسائؿ المتاحة  يتطور المجتمع، والت يظيرت لد يع بيا حؿ المشاكؿ التيستطي
سمطاف  اعصر مف عصوره، مبدً  يأ يقر فيلـ  يو عف حميا، إال أف القانوف الرومانيلد

 ص 5975ة العامو لإللتزاـ " عاـ ي" النظر يذلؾ د. عبد المنعـ البدراو  ياإلرادة )راجع ف
تخمؽ  يالت يبيا ىية بعد تيذيالعقود بصفة عامة، بؿ ظمت األوضاع الشكم ي(. ف۵۰

 يلتطور أو اتساع نطاؽ المعامالت)راجع ف ااتبعً  اختمؼ قوة أو ض عفً يالتصرؼ بقدر 
ة، لـ تكف يد ذلؾ أف فكرة الرضائيؤ ي(. و ۲۸ة ص يمة رسالف، العالقات الثالثيذلؾ د. نب

جة يو نتيبعد تطوره، ولكف ىذه الفكرة قد نقمت إل يحت يع الروماننابعة أصال مف المجتم
ة يونانيفكرة  ية ىيوناف. ففكرة الرضائيف اليف الروماف وبينشأت ب ية التيالعالقات التجار 
الفكرة  ية األساس الفمسفيد. محمود السقا" مبدأ حسف الن :ذلؾ ياألصؿ)راجع ف

( 4۲" مجمة القانوف واالقتصاد، س يالفقو والقانوف الرومان ي"، "وأثر الفمسفة فيالرضائ
ة األصؿ، ميدىا يونانيإال أنيا فكرة  ة األصؿية فكرة رومانيالبعض أف فكرة الرضائ ير يو 

ولو نطؽ األطراؼ  يحت كوف باطاًل يأف التعيد  يدوس إلية فقد ذىب بيونانيالفمسفة ال
ذلؾ، كاف مف المنطؽ عمى نيما، وبناء يؽ بكف ىناؾ اتفاينة، طالما لـ يباأللفاظ المع

الروماف  ية إلي، فقد انتقمت فكرة الرضائيالقانوف الرومان يف يظيور فكرة العقد الرضائ
ف التجار وكانت ىذه الفكرة يث انتشرت ىذه الفكرة بية، حيونانيمتف سفف التجارة العمى 

ذىا. لذا فإف الروماف لـ ينفإبراـ العقود أو ت ية سواء فيمبدأ حسف النعمى أصال تقـو 
 يؿ االستثناء، أيسبعمى أخذوف بيا ية أساسا التعامالتيـ، بؿ كانوا يتخذوا فكرة الرضائي

تعجز وسائميـ الخاصة عف حميا، نظرا  يحؿ المشاكؿ التعمى نيـ يعي يبالقدر الذ
 ة.يالرتباطيا بالشكم

 .528ص  5963" سنة يالقانوف الرومان ي"اإللتزامات ف ؽ شحاتويذلؾ د. شف يراجع ف  (22
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 291ص  56" طبعو  يالقانوف الرومان يز في"الوج أبوطالب يذلؾ د. صوف يراجع ف  (23
إطار  ية فية المدنيعة وأحكاـ المسئوليعبد الواحد " طب يصؿ ذكيد. ف :ذلؾ يراجع ف  (24

 .7" ص ةياألسرة العقد
 .8عبد الواحد " مرجع سابؽ " ص  يصؿ ذكيد. ف  (25
 .8عبد الواحد " مرجع سابؽ " ص  يصؿ ذكيد. ف  (26
 .9-8عبد الواحد " مرجع سابؽ " ص  يصؿ ذكيد. ف  (27
 .9عبد الواحد " مرجع سابؽ " ص  يصؿ ذكيد. ف  (28
 .51-9عبد الواحد " مرجع سابؽ " ص  يصؿ ذكيد. ف  (29
 7عبد الواحد، مرجع سابؽ ص  يصؿ زكيف .د :ذلؾ يراجع ف  (31
وما  ۳۱، ص ۱۳۱۸ة الحؽ" عاـ ينظر  يالمدن ف" مقدمة القانوفيد. أحمد شرؼ الد  (35

ة ي" مبادئ القانوف، نظر يد عدو يعبد الحم يوما بعدىا، د. مصطف ۲۰۲بعدىا، ص 
وما بعدىا، د. عبد المنعـ فرج  ۲۳۰سنا، ص يمطبعة حمادة بقو  ۱۳۳۱الحؽ" عاـ 
ـ، يغن يد. فتح ،يو صادؽ الميدي، نز يالشاعر، محمد رفعت الصباح يالصدة، رمز 

د عشوش، مبادئ القانوف، الجزء األوؿ، ي؛ د. أحمد عبد الحم۱۳۰سابؽ، ص  مرجع
  .۳۱، ص ۱۳۳۵عة ية الحؽ طية القانوف ونظر ينظر 

Laland - Vocabulaire technique et critique de la philosphie - 1962 No. 

Personne P. 759. 

 .5ىامش 99مة رسالف، الرسالة، مرجع سبؽ ذكره، صينب .د يو لديمشار إل
 .۳۳مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (32
 .۱۳۸، ص ۱۳۸5، طبعة يؽ حسف فرج، القانوف الرومانيد. توف  (33

 
؛ د. ۱۳ػ ص ۱۳۱۸اتو قانونا سنة يومسئول ي، الشخص المعنو يأحمد مواف ييحيد.   (34

وما بعدىا. د.  ۳4۳ص  5998ة الحؽ " سنة ي" مبادئ نظر يد عدو يعبد الحم يمصطف
، د. يو صادؽ الميدي، نز يالشاعر، محمد رفعت الصباح يالصده، رمز عبد المنعـ فرج 

د يد. أحمد عبد الحم وما بعدىا؛ ۲۰6القانوف " ص  يـ "المبادئ العامو فيغن يفتح
ص  5965ط  –ة الحؽ ية القانوف ونظر ينظر  –الجزء األوؿ  –عشوش" مبادئ القانوف 

 ۱۳۱۸ة الحؽ، عاـ ي، نظر يالمدن ف، مقدمة القانوفيوما بعدىا ؛ د. أحمد شرؼ الد ۲۱۳
ة ية المعنو يعتبروف الشخصيأف الروماف كانو  يوما بعدىا. وتجدر األشارة إل ۲۰۲ـ، ص 
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مرجع سابؽ  – يذلؾ د. عمرممدوح مصطف يراجع ف .ةيقو واقعيالحق يمجرد فرض قانون
و ية كنظر ية المعنو يعرؼ الشخصية فمـ يعو اإلسالميعكس فقو الشر عمى ، 264ص  –

اتيا يد صالحيرة لجماعات مف األشخاص واألمواؿ تقية كثيفرع اعامو ولكنو تضمف أحكامً 
ة دوف ية القانونيأنو أعترؼ ليا بالشخص يإلكتساب الحقوؽ والتحمؿ باإللتزامات بمعن

مقارنة بالنظـ  يالقانوف اإلدار  ي، مذكرات فية راجع د. محمود حمميإطالؽ ذات التسم
 .۱۳، ص ۱۳۸۸ة األزىر، عاـ يسة الشرعاية دبمـو السياإلسالم

وما  ۳۱ص  5987عاـ  –ة الحؽ ينظر  -ي ف " مقدمة القانوف المدنيد. أحمد شرؼ الد  (35
 .بعدىا

 .۱۰۰مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (36
 وما بعدىا. ۱۰۰مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (37
د. محمد أبو  .۸۱ ػ ص ۱۳۳۳ة، طبعة ية الماليـ،ػ المعامالت الشرعيد. أحمد إبراى  (38

مة رسالف يد. نب يىذه المراجع لد يمشار إل .۳۸۳، ۲۰۲ة العقد، ص ية ونظر يزىرة، المك
 .۱۰۱ص  -ػ مرجع سابؽ 

ـ، يوما بعدىا د ػ أحمد إبراى ۲۳۳، مرجع سابؽ، ص يد عدو يعبد الحم يد. مصطف  (39
ناصر العطار، . د. عبد ال365، ص ية وعوارضيا، القانوف واالقتصاد، السنة األولياألىم

ف، مرجع يأحمد شرؼ الد .د وما بعدىا؛ ۸۰ػ ص  ۱۳۸۳المدخؿ لدراسة القانوف، طبعة 
 .وما بعدىا 555سابؽ، ص 

؛  ۱۳۱۳، أعماؿ اإلدارة وأعماؿ التصرؼ، رسالة دكتوراه، طبعة يد رشديد. محمد السع  (41
 ۱س  -حقوؽ إحتراؼ التجارة، مجمة ال يسنة ف ۱۱ة القاصر البالغ يؽ، أىميد. محسف شف

 265ص  - 5ع –
 .۱۲5عبد الواحد، مرجع سابؽ، ص  يصؿ زكيد. ف  (45
 عبد الواحد نفس اليامش السابؽ، نفس الصفحة. يصؿ زكيد. ف  (42
مة ية، د. نبيؽ اإلرادة الخاصة مع المصمحة األجتماعيتنس ي، تيدؼ إلاعً يود جميىذه الق  (43

ة، طبعة يلمعمـو القانونؽ حسف فرج، المدخؿ ي، د ػ توف۸6رسالف، مرجع سابؽ، ص 
ػ رسالة دكتوراه ػ  ية بطالف التصرؼ القانوني، نظر يؿ الشرقاو ي، د. جم445، ص ۱۳۸6

المدخؿ لمعمـو  ي؛ د. نعماف جمعة، دروس ف ۳۱4.، ص 5956جامعة القاىرة ػ عاـ 
 ۲۱4، ص ۱۳۸۳ة، طبعة يالقانون
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ة أثر يف مبدأ نسبيب ادتويربط سيث يح ۲۰، مرجع سابؽ، ص يد. عبد الرزاؽ السنيور   (44
 العقود، ومبدأ سمطاف اإلرادة.

ة أثر يادتيا أف ىذا ىو مبدأ نسبيؼ سيوتض ۸6مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (45
ر يقائـ بذاتو وغ يتخرج منو بمفيـ فن يو ىذا المبدأ لكيكوف عميجب أف يالعقود أو ما 
ة، كما عرفو القانوف يالنسبادتيا مبدا يد متوارث وتقصد سيعيمفيـو آخر  يمتداخؿ مع أ

 .يالرومان
نة، مقررة بحكـ يأحواؿ مع ييا، إال فيرتضية لـ يمتـز شخص بآثار قانونيجوز أف يفال   (46

نة تختمؼ باختالؼ األحواؿ، وقد تمثؿ ىذه ياعتبارات مع يررىا فيالقانوف، تجد ام
ة الوضع الظاىر، ية، أو حمايالعدالة، أو استقرار المعامالت، او حسف الن ياالعتبارات ف

؛ دػ أحمد حشمت  ۳۰۱ؿ غانـ، مرجع سابؽ، ص يد. اسماع ر ذلؾ مف االعتبارات؛يوغ
؛ د. عبد  ۲۸۰ص  5954عاـ  2ط يالمصر  يالقانوف المدن ية اإللتزاـ فيت"نظر يأبو ست

عبد  يصؿ زكية؛ د. فية واالقتصادي، الوكالة الظاىرة، مجمة العمـو القانونيعيالباسط جم
 .۵۸، ص 56ص  الواحد، مرجع سابؽ،

 .۱۲مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (47
 .۱۲مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (48
 .مة رسالف، نفس اليامش السابؽيد. نب  (49
 .83مة رسالف، مرجع سابؽ، صيد. نب  (51
 ي؛ د حمم۱ىامش  864ص  ية العقد الطبعة األولي، نظر يد. عبد الرزاؽ السنيور   (55

؛  ۲۵4ص  5943ة العقد "عاـ ي" أصوؿ اإللتزامات " الكتاب األوؿ "نظر ، يبيجت بدو 
 يية، د. محية واالقتصادير، العمـو القانوني، اإلشتراط لمصمحة الغيحجاز  يد. عبد الح

دراسة ) يوالمصر  يز يالقانوف اإلنجم ية أثر العقود فينسب اـ، نطاؽ مبدً يـ سميف إبراىيالد
، د. حساـ 6۱، ۵3ص  ـ ػ مرجع سابؽ،يف إبراىيالد يي؛ د. محمد مح ۲۲ص  (مقارنة
 .۲۳۰ة العامة لاللتزاـ، الجزء األوؿ ص يػ النظر  ياألىوان

الجماؿ " مرجع سابؽ  ي، د. مصطف۱۳ىامش  ۱۲مة رسالف، مرجع سابؽ، ص يد. نب  (52
 ومابعدىا 379"ص

 .۱۲۵ص  -مرجع سبؽ ذكره  - عبد الواحد يصؿ زكيد. في ومف الفقو العرب  (53
ة يعة اإلسالميالشر  ية فية العقدي، ضماف العقد أو المسئوليمحمد الشحات الجندد.   (54

 وما بعدىا. 54ة، ص يدار النيضة العرب ۱۳۳۰ يمقارنة بالقانوف المدن
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  المراجعو  المصادر
 ية وعوارضيا، القانوف واالقتصاد، السنة األولياألىم ميد ـ أحمد إبراى (5
 ػ  ۱۳۳۳ة، طبعة ية المالي،ػ المعامالت الشرعميد. أحمد إبراى (2
  5954عاـ  2ط يالمصر  يالقانوف المدن ية اإللتزاـ في"نظر  تيدـ أحمد حشمت أبو ست (3
  5943ة العقد "عاـ ي" أصوؿ اإللتزامات " الكتاب األوؿ "نظر  ،يبيجت بدو  يد حمم (4
 ة اإللتزاـ " ينظر  ي" مذكرات فد. أحمد سالمو (5

 .5987عاـ  –ة الحؽ ينظر  -ي " مقدمة القانوف المدن نيد. أحمد شرف الد (6

عة بة الحؽ طية القانوف ونظر ي، مبادئ القانوف، الجزء األوؿ، نظر د عشوشيد. أحمد عبد الحم (7
۱۳۳۵ . 

  ة العامة لاللتزاـي" النظر  ل غانميد. إسماع (8
 ۱۳۸6ة، طبعة ي، المدخؿ لمعمـو القانونق حسن فرجيد ـ توف (9

 .۱۳۸5، طبعة يالقانوف الرومان، ق حسن فرجيد. توف (51
 5968طبعة  ة " رسالة دكتوراهيالقانون ياتيالنظر  يابة في" النبدر يد. جمال مرس (55
 ػ رسالة دكتوراه ػ جامعة القاىرة ػ  ية بطالف التصرؼ القانوني، نظر يل الشرقاو يد. جم (52

 . 5956عاـ 
 ة العامة لاللتزاـ، الجزء األوؿ.يػ النظر  يد. حسام األىوان (31

السنة  .ةية واإلقتصادي" مجمة العمـو القانون يالقانوف الرومان يابو فية الني" نظر ق شحاتةيشفد.  (54
  5959 ياألول

  5963" سنة يالقانوف الرومان ي"اإللتزامات ف ق شحاتويد. شف (35

 "  يالقانوف الرومان يز في" الوج أبوطالب يد.صوف (56
 يالقانوف الرومان يمبدأ سمطاف اإلرادة ف ي، أبحاث فأبو طالب يد. صوف (57
 ةية واالقتصادي، الوكالة الظاىرة، مجمة العمـو القانونيعيد. عبد الباسط جم (31

 ة، ية واالقتصادير، العمـو القانوني، اإلشتراط لمصمحة الغيحجاز  يد. عبد الح (59
  ية العقد الطبعة األولي، نظر يد. عبد الرزاق السنيور  (21
  " الجزء األوؿ ينوف المدنشرح القا يط في" الوسيد. عبد الرزاق السنيور  (25
 ة العقد واإلرادة المنفرده "ي" نظر يد. عبد الفتاح عبد الباق (22
  5975ة العامو لإللتزاـ " عاـ ي" النظر يد. عبد المنعم البدراو  (23
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  " مصادر اإللتزاـ "د. عبد المنعم فرج الصده  (24
، يالميدو صادق ي، نز يالشاعر، محمد رفعت الصباح يد. عبد المنعم فرج الصده، رمز   (25

 القانوف " ي"المبادئ العامو ف ميغن يد.فتح
 ػ  ۱۳۸۳المدخؿ لدراسة القانوف، طبعة  د. عبد الناصر العطار،  (26
 ية والقانوف األلمانيعة اإلسالميف الشر يف ػػ دراسة مقارنة بيػػ حوالة الد ييحيد. عبد الودود   (27

  5961رسالة دكتوراه  ،يوالقانوف المصر 
 ۱۳۸4، سنة يالطبعة األول "يمبادئ قانوف القضاء المدن"  يوال يد. فتح  (28
 ر عف القصد".ي"أثر إختالؼ التعب عبد الواحد يصل ذكيف د. (92

 التعاقد" ية فيقي"أثر عدـ إعالف النائب عف صفتو الحق عبد الواحد يصل زكيد ف (13

  ةياألسرة العقد إطار ية فية المدنيعة وأحكاـ المسئولي" طب عبد الواحد يصل ذكيد. ف (35
منشأة المعارؼ  المقارف " يع المصر يالتشر  ي"عقد المقاولة ف يعبد الفتاح الشياو  يد. قدر  (19

 2112ة عاـ يباإلسكندر 

  5ع – ۱س  -مجمة الحقوؽ  "إحتراؼ التجارة يسنة ف ۱۱ة القاصر البالغ يأىم "قيد. محسن شف (33
 "ة العقدية ونظر يالمك " د. محمد أبو زىرة (34
  ۱۳۱۳رسالة دكتوراه، طبعة  "أعماؿ اإلدارة وأعماؿ التصرؼ " يد رشديد. محمد السع (35
ة مقارنة يعة اإلسالميالشر  ية فية العقديضماف العقد أو المسئول " يد. محمد الشحات الجند (16

 ة.يدار النيضة العرب ۱۳۳۰ "يبالقانوف المدن

الفقو  ي"وأثر الفمسفة ف ،ة"يالفكرة الرضائ ية األساس الفمسفي" مبدأ حسف الند. محمود السقا (37
 " مجمة القانوف واالقتصاديوالقانوف الرومان

ة ياسة الشرعية دبمـو السيمقارنة بالنظـ اإلسالم يالقانوف اإلدار  ي، مذكرات فيد. محمود حمم (11
 ۱۳۸۸األزىر، عاـ 

 " يوالمصر  يز يالقانوف اإلنجم ية أثر العقود فينسب انطاؽ مبدً  " ميم سمين إبراىيالد ييد. مح (39
  (دراسة مقارنة)
 "  يثوبو اإلسالم يف ي" مصادر اإللتزاـ ػػػ القانوف المدنالجمال يد. مصطف (41
مطبعة حمادة  ۱۳۳۱ة الحؽ" عاـ ي" مبادئ القانوف، نظر يد عدو يعبد الحم يد. مصطف (45

 سنا يبقو 
 . 5998ة الحؽ " سنة ي" مبادئ نظر يد عدو يعبد الحم يد. مصطف (42
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 رسالة دكتوراهة " يعقود الوكالة التجار  يؿ فيالوك ةي" مسئول عراك عرموش يناج د. (43
" رسالو دكتوراه يالمصر  يالقانوف المدن يف ةيمعالقات الثالثة العامو لي"النظر  مة رسالنيد. نب (44

  .5987عاـ 
 ۲۱4، ص ۱۳۸۳ة، طبعة يالمدخؿ لمعمـو القانون ي، دروس فد. نعمان جمعة (55

 ػ ۱۳۱۸اتو قانونا سنة يومسئول ي، الشخص المعنو يأحمد مواف ييحيد.  (46
 Girard-ManueL de Droit romain 8ed-1929 

 Laland - Vocabulaire technique et critique de la philosphie –  
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