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جامعة حائل
) هـ1436/11/12  وؿبؾ فِْؼ ذم: هـ1436/7/7 (ؿدم فِْؼ ذم
ٕقنٚرض إثر افرجًل مع حـؼ افٌـر ذم افَـًٚ بتًَِٜم ادتُٚء افوقء ظذ إحَٚ إفٞول افبحٚ ؾَد ح،ٜٔ فٍُرة إثر افرجًل مـ أمهٚ ؾْير ًا د: مؾخص البحث
 عٚ افبـٛفـٚ ثؿ ض،ًٚٔ ْٔ ظًَٚ  ظِٔف حٛن أو رتٚدنسي إذا تكف ذم ادبٔع إػ منس ثٚ ؾ،ٚأيو
ً  بؾ ينّؾ افٌر،ؿديـًٚن أن إثر افرجًل ٓ يَتك ؾَط ظذ افٚٔ وب،اددين
راتٚ بـٖي حـؼ فٌِـرال إٓ أن بًـض اظتبـِّٜ ع إصع افًغ ؽر حمٚ أن يسسد افبٛ تقج، فألثر افرجًل فٍِسخٜمًٚظدة افَٚ ؾ٘ن تىبٔؼ اف، إػ ضِبفٛٔفٍسخ وأجٚب
مٚ مـ افَٔـقد ظـذ هـذا ادبـدأ افًـٍٜ ٚء ظذ ضٚ أورد ادؼع وـذفؽ افَو،ْٜٔٓت حسـ افٚ ذم حٜصٚ وخ،مؾًٚ ٓشتَرار افتًَٚ َٔ حت،مالتًٚ ذم ادَٜ افثٜيٚ ومح،ٜافًداف
ً  ال ؾوٞ أوضحف افبحٚفألثر افرجًل وهذا م
تٚ ذم افتزامـٜ وادتّثِـ،ؿد ْيـ ظْد إظامل إثر افرجًـلًٚ افتل تَع بغ ادتًِّٜٔـؾ افٚ حَيِ ُّؾ ـثر ًا مـ ادنٞال ظـ أن افبح
ِ  اف َّىرٜٓـؾ ضرف ذم مقاج
تالٚ ظِٔف مـ افتزامٚ وم، فُؾ ضرف مـ حَققٚ ؾٔبغ م،فًَدٚ بٜ مرتبىٜ ممـ فف مهِحٚ وبغ ؽرمه،ف أخر
ح
 افًَدال، احلؼ افًْٔل، افٍسخ، افبىالن، حؼ افٌر، إثر افرجًل، إثر،رضًٚ ت،مُٚ إح:الؽؾامت ادػتاحقة
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Abstract: In view of the importance of the idea of ex post facto law, this research attempted to shed light on the rules related to the
incompatibility of retroactive effect with the right of others in civil law. The retroactive effect is not limited to the contracted parties but also
involves others. For example, the buyer sometimes disposed of the purchased product to another purchaser (third party) by means of cash or
led to an obligation and then demanded the seller to withdraw the sale and his request was accepted. In this case, the application of the
general rule of the retroactive effect to the cancelation of the sale imposes the original vendor to recover the original product but without any
additional right to others. However, considering some justice issues and in order to protect the confidence in transactions and to achieve
stability in trading, particularly in cases of good faith, the legislature, as well as the judiciary stated a range of restrictions on the principle of
the retroactive effect and this is what is clarified by this research. Moreover, this research resolves many practical problems that occur
between contracted parties when applying the retroactive effect, namely, the commitments of each party to face the other party, and between
others who have an interest associated with the agreement and consequently determining the obligations and rights of each party.
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ٜ افسًقدئٜ افًربُِّٜ ؾ ادٚ حًٜمٚج

e-mail: aboaya045@yahoo.com

40

ظٚدل ظبداحلّٔد افٍجٚل :إحُٚم ادتًَِ ٜبتًٚرض إثر افرجًل مع حؼ افٌر ذم افَٕٚقن اددين ادكي

مؼدمة البحث

ّـ ٛظـذ
ؾٔيٓر ذفؽ ،ؾٔام إذا ــٚن ادنـسي ،ؿـد رت ح

احلّد ّللّ افذي خِؼ اإلٕسٚن وظِّف افبٔٚن وؾوـِف

افًغ افتل اصساه ٚبًَد بٚضؾ ،أو ؿٚبؾ فإلبىٚل ح ًَ ٚ
ْ

ظذ اجلٚن ،أمحده شبحٕٚف ظذ جزيؾ افٍوـؾ وواشـع

ظًْٔٔ ٚـرهـ أو ارتٍٚق ،ثؿ تَرر بىـالن افبٔـع ،ؾـ٘ن

اإلًٕٚم ،وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اّللّ وحده ٓ رشيـؽ فـف،

افب ٚع يسسد افًغ خٚفٔ ٜمـ احلَـقق افًْٔٔـ ٜافتـل

وأصٓد َّ
أن حمّد ًا ظبده ورشقفف خـر افـقرى وأؾوـؾ

رتبٓ ٚادنسيال

تسـِٔام
بْل آدم صذ اّلل ظِٔف وظذ آفف وصحبف وشـِؿ
ً

فُـ هذه افَٚظـدة افًٚمـ ٜفألثـر افرجًـل ،ؿـد

ـثر ًا إػ يقم افديـ ال

يهــٚدؾٓ ٚبًــض افًَبــٚت مـــ افْٚحٔــ ٜافًِّٔــ،ٜ

أما بعـــد :

ؾٔه ًُ  ٛتىبَٔٓ ٚذم بًض احلٓٚت وبهـٍ ٜخٚصـٜ
ْ

ؾ٘ن ؾُرة إثر افرجًل حتيـك بٖمهٔـ ٜـبـرة ظْـد

إذا ـٚن ؿد تؿ تٍْٔذ افًَد ـِف ،أو بًوف ،ومــ ثـؿ

ادٓتّغ بٚفدراشٚت افَٕٚقٕٔ ،ٜشقاء ذم جمٚل افٍَف أو

يثــقر افتســٚؤل ظـــ ـٍٔٔــ ٜإظــامل إثــر افرجًــل

افَوٚء أو افتؼيع ،حٔـٕ ٞـص ظِٔٓـ ٚافَـٕٚقن ذم

فِبىالن إذا تًٚرض مع ؿقاظد افتَٚدم مثالً ،أو مـع

مقا ِّد ه ادختٍِ ٜوادتٍرؿ ،ٜوتْٚوهل ٚافٍَٓٚء وافنـراح

أظامل اإلدارة أو مع إ حُٚم افهقري ،ٜأو مع ؿٚظدة

بٚفًرض وافتحِٔؾ ،وتًرض هل ٚافَوٚء ذم أحُٚمف

احلٔٚزة ذم ادَْقل شْد احل ٚز ،أو مـع ؾُـرة افٌِـط

ادختٍِ ،ٜوظذ افرؽؿ مـ أمهٔ ٜهذا ادبدأ ،إٓ إٔف مـ

افن ٚع يقفد احلـؼ ،وؽـر ذفـؽ مــ افهًقبـــٚت

ٕيـر ا
افْٚحٔ ٜافًِّٔ ،ٜأثٚر
ـثـر ا مــ افهـًقبٚتً ،
ً

افًِّٔ ٜافتل ش ُٔ ِ
ج ٔ ٛافبح ٞظْٓ ٚإن صٚء اّللال
ح

فدؿ ٜافٍروض افًِّٔ ،ٜواختالف افـرأي ذم حتديـد

أسباب اختقار ادوضوع وأمهقته:

مًْــك افرجًٔــ ٜخٚصــ ٜإذا تًــٚرض تىبٔــؼ إثــر

م ٚيثـ ره إثـر افرجًـل مــ منـُالت ظِّٔـٜ

افرجًــل مــع ادســٚس بحَــقق افٌــر (وهــق جمــٚل

دؾًْل فِتًرض فدراشـتف ،بجٕٚـ ٛأن تْـٚول هـذه
افٍُرة ،حَي ِ ُّؾ ادنٚـؾ افًِّٔ ٜافتل تَع بغ ادتًٚؿد ْي ـ

ؾبٚفْسب ٜفٌِر وهق مـ مل يُـ ضرؾـ ً ٚذم افًَـد

وافٌر ظْد إظامل إثر افرجًل ،ؾوالً ظــ رؽبتـل

بحثْ)ٚال
افًغ حمـؾ افتًٚؿـد
وفُْف اـتس ٛح ًَ ٚظًْٔٔ ٚظذ ْ

ذم أن ُأ ضٔػ إػ ادُتب ٜافَٕٚقٕٔ ٜثّرة جٓدي هذا،

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)

راجًٔ ٚمـ اّلل أن يت حَ بَِّـف م ْـل ،وأن عًِـف ذم مٔـزان
حسْٚيت يقم افديـال
مْٓ ٟافبحٞ
 اشتخدام ادْٓ ٟآشـتَرا ل ،وآشـتْبٚضل ،ذمافبح ٞظـ حؾ دنُِ ٜافدراشٜال
 افدؿ ٜافتٚم ٜذم اختٔـٚر مهـٚدر افبحـ ،ٞوذفـؽإْٔــل اظتّــدت ذم ملــع ادــٚدة افًِّٔــ ،ٜظــذ أمٓــٚت
افُت ،ٛـام إْٔل اشتًْ ٝبٚدهٚدر احلديث ٜظـذ شـبٔؾ
آشتئْٚسال
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ادبحــث الثاين:ادســاس بحؼــو الغــر ن الؼــاكون
اددين.
ادطؾب األول :ادسٚس بحَـقق افٌـر مــ خـالل
إثر افرجًل فِبىالن وافٍسخال
ادطؾب الثاين :ادسٚس بحَـقق افٌـر مــ خـالل
إثر افرجًل فإلجٚزةال
ادطؾب الثالث :ادسٚس بحَقق افٌـر مــ خـالل
إثر افرجًل فإلؿرارال
اخلامتة :وتتضؿن أهم الـتائج والتوصقات .

 ظرض مٚدة افبح ٞافًِّٔ ٜبٖشِقب واضـ ٓؽّقض ؾٔف وٓ فـبس ،بحٔـ ٞيسـٓؾ ؾٓـؿ ظبـٚرات

ادبحث األول

افبح ٞفُؾ ؿٚرئ متخهص ذم افدراشـٚت افَٕٚقٕٔـٜ

تعريف األثر الرجعي ومرشوعقته

أو ؽر متخهصال

وفقه مطؾبان عذ الـحو التايل:

 تذئؾ افبح ٞبخٚمت ٜتتوّـ أهؿ ٕت ٚجف وظّـؾادطؾب األول

ؾٓٚرس تٍهِٔٔ ٜذم آخر افبح ٞال
خى ٜافبح: ٞ
ينتّؾ افبح ٞظذ مَدم ،ٜومبحثغ ،وخٚمتٜال
ادبحث األول :تعريف األثر الرجعي ومرشوعقته .

مػفوم األثر الرجعي
د ٚـٚن إثر افرجًل مهىِح ًُ ٚمرـَّب ً ٚمــ ـِّتـغ
مه" ٚإثر ،وافرجًل" ؾ٘ن إمر يَتيض تًريـػ ــؾ
مـ جزأيف ظذ حدة ،ثؿ تًريٍف مرـب ً ٚوذفؽ ظذ افْحق

ادطؾب األول :مٍٓقم إثر افرجًلال
ادطؾب الثاين:مؼوظٔ ٜإثر افرجًل ذم افَـٕٚقن
اددينال

افتٚيل:
 -1تعريف األثر :إثـر :بٚفتحريـؽ ملًـف آثـٚر،
و ُأثقر ،ومًْٚه :افًالم ،ٜوبَٔ ٜافقء ،يَٚل ٓ :تىِٛ
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أثرا بًد ظغ ،أي ٓ تىِ ٛأثر افقء بًد ؾقت ظْٔفال
ً

ٕه ،ٚوفًؾ افسـب ٛذم
ظِٔف ادراد مـ إثر افرجًل ً

أيو :ٚافْتٔج ٜادستب ٜظـذ افتهــرف ،ومـٚ
وإثر ً

ذفؽ إٔف مهىِ حدي ،ٞمل ييٓر ظذ افسٚح ٜافًِّٜٔ

وافسـَّْ ٜافبٚؿٔـ( ٜابــ
حخ ٍَِّف افسٚبَقن ،واخلز ادرويُّ ،

إٓ ذم افًك احلٚرض ،فُــ بٚفبحـ ٞذم ـتـ ٛافٍَـف

مْيقر ،ج ،4:ص )5:ال

وؿقاظدهُ ،وجد مُ ٚيسّك بٚصىالح آشتْٚد ،وافتبغ،

افر ْج ًِل ٕ :سب ٜإػ افرجًـ،ٜ
 -2تعريف الرجعيَّ :

وافتَدير ،وإًٓىٚف ،وافُنػ ،وؾسخ افًَد رؾع فف

ومًْٚه : ٚافًقد وآشسداد واشتدراك م ٚؾٚت ،ومْف:

مـ أصِف ،أو مـ حْٔف وؽر ذفؽ ،وهذه ادهىِحٚت

ظقد ادى ِِّؼ إػ مى َِّ حَتف ،يَٚل  :اردمع ادرأة :أرجًٓ ٚإػ

ظذ اختالف أفٍٚطٓ ٚاشتًِّٓ ٚافٍَٓـٚء بًّْـك إثـر

ٍٕسف بًد افىالق ،ويَٚل :رجع ؾالن مـ شـٍره :ظـٚد

وردت ؾٔٓ ( ٚافٌقل،
افرجًل ذم افٍروع وادس ٚؾ افتل ح

مْف ،وافقاه ٛذم هبتف :إذا أظٚده ٚإػ مُِف ،واشسجع

2006م ،ص )29 :ال

افقء :اشسده(ابـ مْيقر ،ج  ،8:ص )114:ال

:ظ ِّـرف
 -6مػفوم األثر الرجعي ن الؼـاكون ادـدين ُ

 -3تعريف األثر الرجعي ن الؾغة( ابـ مْيقر ،ج :

بٖٕف :إسحٚب أثر إحُٚم ظـذ ادـٚيض(افسـْٓقري،

 ،4ص ، 5 :افٍٔـــقمل،ج ،1:ص )220:هـــق ظـــقد

ج ،1 :ص ٕ ، 167هـــــٚر ،ص  ، 522 :ضِبـــــ،ٜ

افْتٔج ٜادرتب ٜظذ افتكف إػ م ٚؾٚت ،أي إػ ادٚيضال

1991م ،ج  ،6 :ص ،) 554 :ويُّـ تًريػ إثـر

 -4تعريف األثر الرجعي ن اصـطح الػؼفـا  :مل

افرجًل بٖٕف :اشـتْٚد حُـؿ خمهـقص إػ ادـٚيض ذم

اصـىالح ٚمــ ُـت ِ
ُـٛ
يتًرض فتًريػ إثر افرجًل
ً

أحقال خمهقص (ٜافٌقل2006 ،م ،ص ) 66 :ال

ادًٚجؿ وآصىالحٚت احلديث ٜؾٔام اضًِ ٝظِٔف
شــقى إشــتٚذ افدـتقر/حمّــد رواس ؿًِــ ٜج ـل ذم

ادطؾب الثاين

ـتٚبف :مًجؿ فٌـ ٜافٍَٓـٚء (ص  ،)20 :حٔـ ٞظرؾـف

مرشوعقة األثر الرجعي ن الؼاكون اددين

بَقفف :إثر افرجًل هق :رجـقع إثـر ادستـ ٛظـذ
حتَؼ افؼط إػ ادٚيضال
 -5األثر الرجعي ن اصـطح الػؼفـا الؼـدامى:
ـُت ٛافٍَف اإلشالمل افَديّ ٜمل حتـدد ؾـٔام اضًِـٝ

فَد تْٚول ادؼع ادكي بٔٚن أشٚس مؼوظٔ ٜإثر
افرجًل فِتنـريع وفِتهـرؾـٚت وإحُٚم ذم ٕهـقص
ظدة ،ويُّـ اإلصٚرة إػ بًوٓ ٚظذ افْحق افتٚيل:
أوالً :رجعقــة الت ــريعٕ :هــ ٝادــٚدة  187مـــ
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افدشتقر افدا ؿ جلّٓقري ٜمك افًربٔ ٜافهٚدر ذم ظٚم

(تْٚؽق1985 ،م ،ص  )678 ،677 :ال
()1

1971م وافذي تؿ إفٌٚؤه وافًّؾ بّقج ٛافدشـتقر
افهٚدر ظٚم 2014م حٔ ٞحتدث هـذا افدشـتقر ظــ
إثر افرجًل مـ خالل ادٚدة  ،156وادٚدة  225ظـذ
م ٚيع ٓ( :ترسى أحُٚم افَقإغ إٓ ظذ م ٚيَـع مــ

ً
مَبقٓ
أمرا
( )1وهْٚك حٓٚت ـثرة تُقن افرجًٔ ٜؾٔٓ ٚفٔسً ٝ
ؾَط ،بؾ أمر ًا مرؽق ًب ٚؾٔف ،ومـ ذفؽ :افتؼيًٚت افتل
تكؾٚت وؿً ٝبٚضِ ٜضب ًَ ٚفَِٕٚقن افَديؿ،

تهح
فِت ححخ ُِّػ رشط مـ افؼوط افتل يتىِبٓ ٚهذا افَٕٚقن رؽؿ

تٚريخ افًّؾ هب ،ٚوٓ يست ٛظِٔٓ ٚأثر ؾٔام وؿع ؿبِٓـ،ٚ

أن افًّؾ ـٚن عرى ظذ ظدم مراظٚة هذا افؼط ،مم ٚوفد

ومع ذفؽ عقز ذم ؽر ادقاد اجلْ ٜٔ ٚافْص ذم افَـٕٚقن

ؽِ ًى ٚص ًًٚ ٚفدى افْٚس بهح ٜهذه افتكؾٚت،ؾٍل هذه

ظذ خالف ذفؽ ،وذفؽ بّقاؾَ ٜأؽِبٔ ٜأظوٚء جمِس

احلٚف ٜبدًٓ مـ آشتْٚد إػ ؿٚظدة افٌِط افن ٚع يقفد احلؼ،

افنً)ٛال

فَِقل بهح ٜهذه افتكؾٚت ،ؾ٘ن ادؼع يهدر تؼي ًًٚ

ويتو مـ حُؿ هذه ادٚدة م ٚيع:
(أ) افدشتقر ادكي ٕص ظذ أن ادبدأ افًٚم هـق
ظدم رجًٔ ٜافتؼيعال

جديد ًا يَرر ؾٔف صح ٜافتكؾٚت ادذـقرة ،ويىِؼ ظذ
هذا افْقع مـ افتؼيًٚت اشؿ افتؼيًٚت ادَررة أو
ادهححٜال
ومـ ؿبٔؾ افتؼيًٚت افرجًٔ ٜادرؽقب ؾٔٓ ٚأيو:ٚ

(ب) افدشتقر ادكي ٕـص ظـذ إثـر افرجًـل

افتؼيع افذي يْنئ ٕول مرة ٕيً ٚم ٚفنٓر احلَقق افًْٜٔٔ

فِتؼيع اشتثْٚء مـ ادبدأ افًٚم ،حتـك فـق مـس ذفـؽ

إصِٔ ٜأو افتبًٔ ،ٜـٚدُِٔ ٜأو افرهـ أو ؽره ،ٚؾّـ

بّهٚف بًض إؾراد ،وذفؽ ذم ؽر ادـقاد اجلْٔ ٚـ،ٜ

افقاج ٛأن يرسى هذا افَٕٚقن ظذ ملٔع احلَقق افَ،ّٜ ٚ

ٕيرا فدواظل افًـدل واشـتَرار ادًـٚمالت ،وحتََٔـ ًٚ
ً
دهِح ٜادجتّع ذم بًض إحٔٚن ،وذفؽ ذم حدود مٚ

ٕٕف هيدف إػ حتَٔؼ آشتَرار وافثَ ٜذم ادًٚمالت ،وهل
هدف إم ٚأن يدرك ـِف ،أو يسك ـِف ،أم ٚافثَ ٜافْٚؿه ٜأو
اجلز ٔ ٜؾال ؾ ٚدة مْٓ ،ٚومـ ؿبٔؾ افتؼيًٚت افرجًٜٔ

يَدره ادؼع ٍٕسف ذم هـذا افهـدد بنــرط أن يُـقن

ادرؽقب ؾٔٓ ٚأيو ً :ٚافتؼيًٚت افتل حتٚرب افٌش ٕحق

رسيٚن افتنــريع ظـذ ادـٚيض بـْص خـٚص ذم ؽـر

افَٕٚقن أو افتحٚيؾ ظذ افَٕٚقن ،ومـ هذا افَبٔؾ ادرشقم

افْهقص اجلْ ،ٜٔ ٚوبّقاؾَ ٜأؽِبٔ ٜخٚص ،ٜهل أؽِبٜٔ

بَٕٚقن رؿؿ  178فسْ1952 ٜم بنٖن اإلصالح افزراظل

أظوٚء جمِس افنً ٓ ،ٛأؽِبٔ ٜاحلٚرضيـ مْٓؿ ؾَط،

ادًّقل بف ذم  9شبتّز شْ1952 ٜم وافذي حدد مُِٜٔ

وبــذفؽ يُــقن افــْص مَٔــد ًا فَِــٚيض دون اد ــؼع

افٍرد بام ٓ عٚوز م ٚتل ؾدانٕ ،ص ذم ادٚدة  3/3مْف ظذ
ظدم آظتداد بتكؾٚت ادٚفؽ افتل مل يثب ٝتٚرخيٓ ٚؿبؾ=
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(ج) افدشتقر ادهــري ٕـص ظـذ أن ادنــرع ٓ

افٍردي ،ٜومًْ ً ٚمــ افتقصـؾ إػ افًَـٚب ظـذ أؾًـٚل

يســتىٔع ذم ادــقاد اجلْٔ ٚــ ٜأن يســح ٛافَــقإغ ظــذ

ـ ٕٝٚمبٚحـ ٜوؿـ ٝارتُٚهبـ( ٚؾـرج1981 ،م  ،ص:

 ،وذفــؽ ـٍٚفــ ٜفِحريــٜ

 ، 321 ،314 ،313أبق افسًقد1981م ،ص،464 :

ادـٚيض وفــق بــْص

يـ

()2

 ،530صٚهغ1995 ،م ،ص )101 ،17 ،16 :ال
=يقم  23يقفٔق 1952م وهق يقم ؿٔٚم افثقرة افذي أصب
متقؿ ًً ٚبًد ؿٔٚمٓ ٚصدور ؿٕٚقن بتحديد ادُِٔ ٜافزراظٔ،ٜ

وافْص ظـذ إثـر افرجًـل فِتنــريع اشـتثْٚء
()3

(افًىــٚر1979 ،م  ،ص  ،209 :ؾــرج ،ص ،314 :

مم ٚدؾع بًض افْٚس إػ افتكف ذم أراضٔٓؿ تكؾٚت
صقري ،ٜافَهد مْٓ ٚافتٓرب مـ هذا افَٕٚقن ؿبؾ صدوره،

= إٓ ظذ إؾًٚل افالحَ ٜفتٚريخ ٍٕٚذ افَٕٚقن" ،وادٚدة

ؾرد إفٔٓؿ ادؼع ؿهدهؿ ظـ ضريؼ افرجقع بٖثر افَٕٚقن

اخلٚمس ٜمـ ؿٕٚقن افًَقبٚت وافتل تْص ذم افٍَرة إوػ

إػ افٔقم افذي يتهقر أن يُقن بداي ٜدثؾ هذا

ظذ إٔف" :يًٚؿ ٛظذ اجلرا ؿ بَّت ٙافَٕٚقن ادًّقل بف

افتحٚيؾ،وفُـ ٕير ًا ٕن افرجًٔ ٜؾٔٓ ٚخرق دبدأ جقهري،

وؿ ٝارتُٚهب ،"ٚفُـ رؽؿ هذه افًّقمٔ ٜبًدم رجًٜٔ

هق مبدأ ظدم افرجًٔ ،ٜؾال يُّـ افتقصؾ إفٔٓ ٚإٓ ظـ

ؿٕٚقن افًَقبٚت ،ؾٕ٘ف يرد ظِٔف اشتثْٚء خٚص ،وهق تىبٔؼ

ضريؼ ٕص

ي ذم افتؼيع ،أم ٚإذا مل يقجد ٕص

ي

ؿٕٚقن افًَقبٚت بٖثر رجًل إذا ـٚن أصِ فِّتٓؿ ،وؿد

يَرر افرجًٔ ٜؾال يُّـ افَقل هب ٚظذ أشٚس إرادة ادؼع

أصٚر إػ هذا آشتثْٚء افٍَرة افث ٜٕٔٚوافثٚفث ٜمـ ادٚدة

افؤّْ ،ٜوـذفؽ ٓ يُّـ إخذ بام يسّك بٚفرجًٜٔ

اخلٚمس ٜمـ ؿٕٚقن افًَقبٚت ادكي حٔ ٞجٚء م ٚيع:

أيو ،ٚافَٕٚقن رؿؿ
افْيري ٜأو افىبًٔٔ ،ٜومـ هذا افَبٔؾ ً

"وإذا صدر بًد وؿقع افًٍؾ وؿبؾ احلُؿ ؾٔف هن ،ًٚٔ ٚؿٕٚقن

 15فسْ 1963 ٜم بنٖن حير متِؽ إج ٕٛٚفألرايض

أصِ فِّتٓؿ ؾٓق افذي يتبع دون ؽره ،وإذا صدر ؿٕٚقن

افزراظٔ ٜذم مكال أي عقز فِّؼع أن يَرر رسيٚن

بًد حُؿ هن ٚل عًؾ افًٍؾ افذي حُؿ ظذ ادجرم مـ

افَقإغ افتل يهدره ٚبٖثر رجًل ،ؾ٘ذا مل يَرر ذفؽ ،ؾ٘ن

أجِف ؽر مًٚؿ ٛظِٔف يقؿػ تٍْٔذ احلُؿ ،وتْتٓل آثٚره

افَٚيض يتَٔد ذم تىبٔؼ افَقإغ بّبدأ ظدم رجًٔتٓ،ٚ

اجلْ"ٜٔ ٚال

وذفؽ ٕن مبدأ ظدم افرجًٔ ٜرؽؿ أمهٔتف فٔس مبدأ
دشتقر ًي،ٚوفُْف مبدأ ؿٕٚقين ظٚديال
( )2هذا هق ادبدأ افًٚم ذم افَقإغ اجلْ ،ٜٔ ٚوتٗـده ادٚدة 66

( )3هذا ومـ اجلدير بٚفذـر أن أصر إػ أن افْص ظذ افرجًٜٔ
مَتك ظذ افتؼيع افر ٔيس (افَٕٚقن) افذي توًف افسِىٜ
افتؼئً ،ٜأم ٚافتؼيًٚت افٍرظٔ ،ٜـٚفِقا

وافَرارات

مـ افدشتقر افهٚدر ذم شْ1971 ٜم ،وافتل تْص ظذ

افتٍْٔذي ،ٜؾال عقز أن تىبؼ بٖثر رجًل حتك فق ٕص ؾٔٓٚ

إٔف ٓ" :جريّ ٜوٓ ظَقب ٜإٓ بْٚء ظذ ؿٕٚقن وٓ ظَٚب=

ظذ ذفؽ ال
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أيو ٚذم افدشٚتر افسـٚبَ ٜظـذ افدشـتقر
 ،)336ورد ً

أحُٚم افَقإغ إٓ ظذ م ٚيَع مـ تـٚريخ افًّـؾ هبـ،ٚ

افهــٚدر ذم 1971م ،ؾَــد ٕــص ظِٔــف دشــتقر شــْٜ

وٓ يست ٛظِٔٓ ٚأثر ؾٔام وؿع ؿبِٓ ،ٚومع ذفؽ عقز ذم

1923م ،حٔ ٞجٚء ذم ادٚدة  27مْف م ٚيع ٓ" :دمري

ؽر ادقاد اجلْ ٜٔ ٚافْص ذم افَٕٚقن ظذ خالف ذفـؽ،

أحُٚم افَقإغ إٓ ظذ م ٚيَع مـ تـٚريخ ٍٕٚذهـ ،ٚوٓ

بّقاؾَ ٜأؽِبٔ ٜأظوٚء جمِس إم"ٜال

يست ٛظِٔٓ ٚأثر ؾٔام ؿبِٓ ٚم ٚمل يْص ظـذ ذفـؽ بـْص
خٚص"ال
وهذا افْص ـام ترى خقل ادؼع شِى ٜجًـؾ أي
تؼيع يرسي ظذ ادٚيض فقٓ إٔف تدارك هذه افسـِىٜ

أيو ٚذم ادٚدة  163مـ
ـام ورد افْص ظذ افرجًًٔ ٜ
افدشتقر ادٗؿ ٝجلّٓقري ٜمك افًربٔ ٜافهـٚدر شـْٜ
1964م ،وافذي ؿرر ٍٕس احلُؿ افقارد ذم ادٚدة 186
مـ افدشتقر افهٚدر شْ1956 ٜمال

آشتثْ ٜٔ ٚذم جمٚل افتؼيًٚت افًَٚبٔ ،ٜحٕٔ ٞـص ذم

ثاك ًقـــا :م ــــروعقة األثـــر الرجعـــي لؾعؼـــود

ادٚدة  6مـ افدشتقر ظذ إٔف ٓ":جريّـ ٜوٓ ظَقبـ،ٜ

ولؾترصفاتٕ:ص ادؼع ادكي ذم افَٕٚقن اددين ظذ

إٓ بْٚء ظذ ؿٕٚقن ،وٓ ظَٚب إٓ ظذ إؾًٚل افالحَٜ

إثر افرجًل فًَِقد وافتهــرؾٚت ذم أمـٚــ خمتٍِـٜ

فهدور افَٕٚقن افذي يْص ظِٔٓ"ٚال

حســ ٛورودهــ ٚذم مقاؿًٓــ ،ٚومل عًّٓــ ٚذم مُــٚن

وهذا افْص يًْل أن مبدأ ظدم رجًٔ ٜافَقإغ ـٚن
ئَد ً
ـال مـ ادؼع وافَٚيض ذم افَقإغ اجلْ( ٜٔ ٚافتل
تٍرض ظَقبٚت) تَٔٔدً ا تً ٚم ٓ ٚيـرد ظِٔـف أي اشـتثْٚء
وحت ٝأي شتٚرال

واحد ،وأذـر ٕامذج مـ هذه افْهـقص ،وذفـؽ ظـذ
افْحق افتٚيل :
ٕ -1ــص افَــٕٚقن ادــدين اده ــري ظــذ إثــر
افرجًـل إلجــٚزة افًَــد افَٚبــؾ فإلبىــٚل ذم افٍَــرة
()4

أم ٚذم ادـقاد ؽـر اجلْٔ ٚـ ،ٜؾٚدبـدأ مٍـروض ظـذ
افَــٚيض ؾَــط دون ادنـــرع ،بًّْــك أن افَــٚيض ٓ

( )4افًَد افَٚبؾ فإلبىٚل هق :جزاء فتخِػ رشط مـ رشوط

أثرا رجً ًٔ ٚبتىبَٔف ظذ وؿ ٚع
يستىٔع أن عًؾ فَِٕٚقن ً

افهح ٜوافتل يَرره ٚافَٕٚقن ٕحد ادتًٚؿديـ ،وتتّثؾ

ٕنٖت ؿبؾ صدوره(صٚهغ1995،م ،ص )15 ،14:ال

هذه افؼوط ذم إهِٔ ،ٜوشالم ٜافرض ٚمـ افًٔقب،

أيو ٚذم دشتقر مهــر
ـام ورد افْص ظذ افرجًًٔ ٜ

وهل افٌِط وافتدفٔس واإلـراه وآشتٌالل ،وافًَد

شْ1956 ٜم ذم ادٚدة  186حٔ ٞجٚء ؾٔٓ ٓ" :ٚترسي

افَٚبؾ فإلبىٚل ،فف وجقد ؿٕٚقين ،ومـ ثؿ يرت ٛآثٚره
افَٕٚقٕٔ ٜحتك يَيض ببىالٕف ،وفٔس فٌر ادتًٚؿد افذي =
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افثٕٔٚــ ٜمـــ ادــٚدة  ،139حٔــ ٞورد ؾٔٓــ" :ٚوتســتْد

"ذم حٚفتل إبىٚل افًَد وبىالٕف يًٚد ادتًٚؿدان إػ

اإلجٚزة إػ افتٚريخ افذي تـؿ ؾٔـف افًَـد دون إخـالل

احلٚف ٜافتـل ـٕٚـ ٚظِٔٓـ ٚؿبـؾ افًَـد ،ؾـ٘ذا ــٚن هـذا

بحَــقق افٌــر"(منــٚر إفٔــف ظْــد  :ظبــد افــرمحـ،

مستحٔ ً
ال جٚز احلُؿ بتًـقيض مًـٚدل ومـع ذفـؽ ٓ

1999م،ص  ،387 :افــــــؼؿٚوي 1995،م،ص :

يِزم ٕٚؿص إهِٔ ،ٜإذا أبىؾ افًَد فـَْص أهِٔتـف أن

 ،246 ،245ؾقده1993 ،م،ص  )44 ،43 :وؿد ورد

يرد ؽر م ٚظٚد ظِٔف مـ مًٍْ ٜبسب ٛتٍْٔذ افًَد"ال

هذا افْص ذم ادٚدة  198مـ ادنـروع افتّٓٔـدي ظـذ

وؿد ورد ذم ادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّؼوع افتّٓٔدي

افقجف أيت" :وتْسح ٛاإلجٚزة إػ افتٚريخ افذي تـؿ

ذم صــدد هــذا افــْص ،أيت" :بٔــد أن ظــٛء إثبــٚت

ؾٔف افًَد دون إخالل بحَقق افٌر"ال

افبىالن يَع دا ًام ظذ ظـٚتؼ مــ يتّسـؽ بـف ،وتتبـع

وؿد ثٚر تسٚؤل ظـ ـٍٔٔ ٜإخالل اإلجٚزة بحَـقق
افٌر ،وأجٔ ٛبٖن ذفؽ يتحَؼ مث ً
ال ذم حٚفـ ٜصـخص
بٚع مْزفف مرتغ وـٚن افبٔع إول ؿٚب ً
ال فإلبىٚل ،ؾرأى

= افنُِٔ – ٜـٚهلب )– ٜأو خت ُِّػ افتسِٔؿ ذم افًَقد افًْٔٔ،ٜ
أثرا ،وٓ
وافًَد افبٚضؾ ،يًتز ذم حُؿ افًدم ،ؾال يرتً ٛ

افب ٚع إجٚزة هذا افًَد ،ؾٚدنسي افثٚين دمـ ٛمحٚيتـف،

تِحَف اإلجٚزة ،وٓ يرد ظِٔف افتَٚدم ،وفُؾ ذي مهِحٜ

ٕن افتــكف افثــٚين يًتــز بّثٚبــ ٜتْــٚزل ظـــ حــؼ

افتّسؽ بف ،وفِّحُّ ٜأن تَيض بف مـ تَِٚء ٍٕسٓ( ٚمال

اإلجٚزة ،وفـذفؽ عـ ٛظـدم ٍٕـٚذ اإلجـٚزة ذم حـؼ

 142 ،141مدين) هذا ويست ٛظذ بىالن افًَد أو

ادنسي افثٚين( جمّقظ ٜإظامل افتحوـري ، ٜج ، 2 :

إبىٚفف ،إظٚدة ادتًٚؿديـ إػ احلٚف ٜافتل ـ ٕٚٚظِٔٓ ٚؿبؾ

ص)26 :240 :ال
ٕ -2ــص ذم ادــٚدة  142ظــذ إثــر افرجًــل
فِبىالن وصـروضف بَقفف :
()5

افًَد ،ؾرد ـؾ مْٓام م ٚأخذ ،ؾ٘ذا ـٚن افرد مستحٔالً،
هلالك افًغ مث ً
ال ذم يد ادنسي ذم افًَد افٍقري ،أو
َٕٓوٚء افًَد بٕٚتٍٚع ادستٖجر بٚفًغ ادٗجرة مدة افتًٚؿد
ذم افًَد افزمْل ،ؾٕ٘ف يتًغ احلُؿ بتًقيض مًٚدل
ويستثْك مـ ذفؽ ٕٚؿص إهِٔ ،ٜؾال يِزمف أن يرد إٓ مٚ

= َٕه ٝأهِٔتف ،أو تًٔ ٛرضٚؤه أن يتّسؽ بٚإلبىٚل،

ظٚد ظِٔف مـ مًٍْ ٜؾَط بسب ٛافًَد ،أم ٚبٚفْسب ٜفٌِر،

وٓ يُقن إبىٚفف إٓ بٚفسايض أو بٚفتَٚيضال

ؾٚحلُؿ ببىالن افًَد ع ٛأٓ يرض بف إذا ـٚن حسـ افْٜٔ

( )5افبىالن هق :جزاء فتخِػ رــ مـ أرـٚن افًَد (وهل
افرض ٚوادحؾ وافسب ،ٛويوٚف إفٔٓ ٚافنُؾ ذم افًَقد=

شقاء تًِؼ افًَد بَّْقل أو ظَٚر (م 976 ،142 ،138
مدين) ال
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افَٚظدة ٍٕسٓ ،ٚبـؾ ويُـقن اتبٚظٓـ ٚأوػ ؾـٔام يتًِـؼ

ظِٔف جمِس افْقاب ،وذم جلْ ٜافَٕٚقن ادـدين بّجِـس

بٚفبىالن ادىِؼ ،ؾ٘ذا حُؿ بٚفبىالن ادىِؼ أو افْسبل

افنٔقخ اشتبدف ٝـِّ ٜتًٓد ومنتَٚهت ٚبُِّـ ٜوظـد

اشتْد أثره ،واظتز افًَد بٚض ً
ال مـ وؿٕ ٝنـق ف ،دون

ومنتَٚهتٕ ،ٚن افتًٓد يٗدي مًْك آفتزام وهذا مٓ ٚ

أن خيؾ ذفؽ بام يُقن افٌر حسـ افْٔ ٜؿد اـتس ٛمــ

ئٍده افقظد"(جمّقظ ٜإظـامل افتحوـري ، ٜج ، 2 :

حَقق ظَٚري ،ٜشجِ ٝؿبؾ تسجٔؾ إظالن افتهـري

ص )308 ،307 ،305:ال

بٚفبىالن ذم حٚف ٜافـبىالن افْسـبل ،ويِتـزم ــؾ مــ

ٕ -4ــص ذم ادــٚدة  160ظــذ إثــر افرجًــل

ادتًٚؿديـ بٖن يرد م ٚتسِّف بَّت ٙافًَد"( جمّقظـٜ

فٍِســخ حٔــ ٞجــٚء ؾٔٓــ" :ٚإذا ؾســخ افًَــد أظٔــد

إظامل افتحوري ، ٜج  ،2 :ص )257 :ال

ادتًٚؿدان إػ احلٚف ٜافتل ـٕٚـ ٚظِٔٓـ ٚؿبـؾ افًَـد ؾـ٘ذا

ٕ -3ص ذم افٍَرة افثٕٔٚـ ٜمــ ادـٚدة  153ظـذ
إثر افرجًل فَبقل افتًٓـد ظــ افٌـر ،وذفـؽ ظـذ
افْحق افتٚيل:

()6

اشتحٚل ذفؽ جٚز احلُؿ بٚفتًقيض" ال
وؿد جٚء ذم ادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّؼوع افتّٓٔدي
ذم هذا افهدد م ٚيٖيت" :ويست ٛظذ افٍسـخ ؿوـ،ًٚٔ ٚ

"أم ٚإذا ؿبؾ افٌر هذا افتًٓد ،ؾـ٘ن ؿبقفـف ٓ يْـتٟ

أو اتٍٚؿ ًٔ ،ٚإًدام أثره إًـدا ًم ٚمىِ ًَـ ،ٚؾًٔتـز ــٖن مل

احـٜ

يُـ ،وهبذا يًقد ادتًٚؿدان إػ احلٚف ٜافتل ـٕٚـ ٚظِٔٓـٚ

أو ضًّْ ٚأن يستْد أثر هـذا افَبـقل إػ افقؿـ ٝافـذي

ؿبؾ افًَد ،ؾرد ـؾ مْٓام م ٚتسِؿ بَّت ٙهذا افًَد،

صدر ؾٔف افتًٓد"ال

بًد أن تؿ ؾسخف ،وإذا أصـب افـرد مسـتحٔ ً
ال وجـٛ

أثرا إٓ مـ وؿ ٝصدوره ،م ٚمل يتبغ إٔف ؿهد
ً

وؿد ورد هذا افْص ذم ادـٚدة  209مــ ادنــروع

افتًقيض ظذ ادِزم وؾ ًَ ٚفألحُٚم اخلٚص ٜبـدؾع ؽـر

افتّٓٔدي ظذ افْحق افتـٚيل " :أمـ ٚإذا أؿـر افٌـر هـذا
أثرا إٓ مـ وؿـ ٝصـدوره،
افقظد ،ؾ٘ن إؿراره ٓ يْتً ٟ

( )6افٍسخ :هق حؾ افرابى ٜافًَدي ٜبْٚء ظذ ضِ ٛأحد ضرذم

اح ،ٜأو ضًّْ ٚأن يْسـح ٛأثـر

افًَد ،إذا أخؾ افىرف أخر بٚفتزامف ،ومـ ثؿ ؾٓق جزاء

مٚمل يتبغ إٔف ؿهد

اإلؿرار إػ افٔقم افذي صدر ؾٔف افقظد"ال
وذم جلْ ٜادراجً ٜأدخِـ ٝتًـديالت فٍئـ ٜظـذ
افْص وأصب رؿّف  157ذم ادؼوع افْٓ ٚل ،وواؾـؼ

ظـ إخالل أحد ادتًٚؿديـ بٚفتزامف ،ويست ٛظذ افٍسخ
بُٚؾ ٜصقره ،وهل افٍسخ بحُؿ افَوٚء ،أو آتٍٚق أو
افَٕٚقن ،زوال آثٚر افًَد بٖثر رجًل بٚفْسب ٜفِّتًٚؿديـ
وفٌِر ،ؾ٘ذا اشتحٚل ذفؽ جٚز فَِٚيض احلُؿ بٚفتًقيضال
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ظٚدل ظبداحلّٔد افٍجٚل :إحُٚم ادتًَِ ٜبتًٚرض إثر افرجًل مع حؼ افٌر ذم افَٕٚقن اددين ادكي

ادستحؼ"(جمّقظ ٜإظامل افتحوري ، ٜج  ، 2 :ص:
)329ال

فردا أثره إػ وؿ ٝإًَٚد افًَدال
ويتٍرع ظذ ؾُرة اشتثْٚء أثـر افنــرط ،أن افـدا ـ

ٕ -5ص ذم ادٚدة  270ظذ إثر افرجًل فتحَؼ

بٚفتزام مًِؼ ظذ رشط مقؿػ يست ٛحَف ٓ مـ وؿٝ

افؼط ظذ افقجف افتٚيل" :إذا حتَـؼ افــؼط اشـتْد

حتَؼ افؼط ؾحسـ ٛبـؾ مــ تـٚريخ إًَـٚد افًَـد،

أثره إػ افقؿ ٝافذي ٕنٖ ؾٔف آفتزام إٓ إذا تبـغ مــ

وـذفؽ افنٖن ذم حؼ افدا ـ بٚفتزام مًِـؼ ظـذ رشط

إرادة ادتًٚؿديـ ،أو مـ ضبًٔ ٜافًَد أن وجقد آفتزام

ؾٚشخ ،ؾٓذا يًتز ـٖن مل يُـ ؿـد ترتـ ٛؿـط ٓ ،مــ

أو زوافــف إٕــام يُــقن ذم افقؿــ ٝافــذي حتَــؼ ؾٔــف

وؿ ٝحتَؼ افؼط بؾ مـ تٚريخ إًَٚد افًَد (جمّقظٜ

افؼط"(محٚد ،143/2 ،ؾَرة رؿؿ )94ال

إظامل افتحوري) 20 ،19/3 ٜال

()7

وؿد حظ ََِّ ٝادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّؼوع افتّٓٔدي

هذا ويَٚبؾ ٕـص ادـٚدة  270مــ افَـٕٚقن ادـدين

فَِٕٚقن اددين ظذ هـذا افـْص بَقهلـ" :ٚتتْـٚول هـذه

احلٚيل ادـٚدة  159/105مــ افتَْـغ ادـدين افسـٚبؼ

ادٚدة أهؿ حُؿ مـ أحُـٚم افنــرط وهـق مـ ٚيَِـٛ

وافتل تْص ظذ إٔـف" :إذا تـؿ افــؼط بقؿـقع إمـر

َيد ادؼوع
اصىالح ً ٚبٓٚشتْٚد أو إثر افرجًل ،ومل ح ُ

ادًِؼ ظِٔف وجقد افتًٓـد أو بىالٕـف ،ؾًٔتـز افتًٓـد

ذم هذا افنٖن ظام جـرت ظِٔـف افتَٚفٔـد افالتْٔٔـ ،ٜبـؾ

واحلَقق افالحَ ٜفف مسـتحَ ،ٜأو ٓؽٔـ ،ٜمــ وؿـٝ

جًؾ إصؾ ذم أثر افـؼط أن يسـتْد أو يًْىـػ إػ

آتٍٚق ظذ حتَؼ افؼط"ال

ادٚيض ،ؾٔام ظدا اشتثْٚءات مً َّْٜٔال
ؾٚفَٚظدة افًٚم ٜهل إسـحٚب أثـر حتَـؼ افــؼط

ٕ -6ص ذم ادٚدة  370ظذ إثر افرجًل فزوال
شب ٛاحتٚد افذم ٜوذفؽ ظذ افْحق افتٚيل:
()8

ادقؿػ أو افٍٚشخ إػ وؿ ٝافتًٚؿد ،وافقاؿـع أن هـذا
تٍسرا مًَقًٓ إلرادة ادتًٚؿديـ ،ؾِـق
احلُؿ فٔس إٓ
ً
أهنام ـ ٕٚٚمـ مبدأ إمر ظذ يَغ مــ حتَـؼ افــؼط،

( )8احتٚد افذم ٜهق  :اجتامع صٍتل افدا ـ وادديـ ذم صخص
واحد بٚفْسب ٜإػ ديـ واحد ُ ،ؾٍٔسض ذم احتٚد افذمٜ

( )7افؼط هق :وصػ يرد ظذ آفتزام ،وهق أمر مستَبؾ ؽر

وجقد ديـ واحد خيِػ أحد ضرؾٔف أخر ؾٔف ،ؾٔست ٛظذ

حمَؼ افقؿقع ،يست ٛظذ وؿقظف وجقد آفتزام إذا ـٚن

اجتامع صٍتل افدا ـ وادديـ ذم ذات افنخص إَوٚء هذا

ً
ؾٚشخٚال
افؼط واؿ ًٍ ،ٚأو زوافف إذا ـٚن افؼط

افديـ ال
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"أ -إذا اجتّع ذم صخص واحد صٍت ٚافدا ـ وادديـ

(جمّقظــ ٜإظــامل افتحوــري ، ٜج  ، 3 :ص،292 :

بٚفْسب ٜإػ ديـ واحد إَ ٙهذا افديـ بٚفَـدر افـذي

)293ال

احتدت ؾٔف افذم ،ٜب -إذا زال افسـب ٛافـذي أدى إػ

ٕ -7ص ذم افٍَرة افثٚفثـ ٜمــ ادـٚدة  430ظـذ

احتٚد افذم ٜوــٚن فزوافـف أثـر رجًـل ظـٚد افـديـ إػ

إثر افرجًل فِبٔع بٚفتَسٔط وذفؽ ظذ افْحق افتٚيل :

افقجقد هق ومِحَٚتف بٚفْسـب ٜإػ ذوي افنـٖن ملٔ ًًـٚ

"أ -إذا ـٚن افبٔع مٗجـؾ افـثّـ ،جـٚز فِبـ ٚع أن

ويًتز احتٚد افذم ٜــٖن مل يُــ"(محـٚد ،ج  ، 2 :ص :

ينسط أن يُقن َٕؾ ادُِٔ ٜإػ ادنسي مقؿق ًؾـ ٚظـذ

)304 ،303ال

اشتٍٔٚء افثّـ ـِف وفق تؿ تسِٔؿ ادبٔـع ،ب -إذا ــٚن

وؿد ورد هـذا افـْص ذم ادـٚدتغ  509 ،508مــ

افثّـ يدؾع أؿسً ٚض ٚجٚز فِّتًٚؿديـ أن يتٍَـ ٚظـذ أن

ادؼوع افتّٓٔدي ظذ افْحـق افتـٚيل :مـٚدة  :508إذا

تًقيو ٚفف ظـ ؾسخ افبٔع إذا مل
يستبَل افب ٚع جز ًءا مْف
ً

اجتًّ ٝذم صخص واحد صٍ ٜافدا ـ وادديـ إَٙ

تقف ملٔع إؿسـٚط ومـع ذفـؽ عـقز فَِـٚيض تب ًًـٚ

آفتزام ٓحتٚد افذم ٜوبٚفَدر افذي احتدت ؾٔفال

فِيروف أن خيٍض افتًقيض ادتٍؼ ظِٔف وؾَ ً ٚفٍَِـرة

مٚدة 509ال إذا زال افسب ٛافذي أدى ٓحتٚد افذمٜ

افث ٜٕٔٚمـ ادٚدة  ،224ج -إذا وؾٔ ٝإؿسـٚط ملًٔـ ً،ٚ

وـٚن فزوافف أثر رجًل ،ظٚد آفتزام إػ افقجـقد هـق

ؾ٘ن إتَٚل ادُِٔ ٜإػ ادنسي يًتـز مسـتْد ًا إػ وؿـٝ

ومِحَٚتف بٚفْسب ٜفذوي افنـٖن ملًٔـ ً ،ٚويًتـز احتـٚد

افبٔع"ال

افذم ٜـٖن مل يُـال

ٕ -8ص ذم ادٚدة  467ظذ إثـر افرجًـل فبٔـع

وذم جلْ ٜادراجً ٜأدجم ٝادٚدتٚن ذم مـٚدة واحـدة،

مِؽ افٌر ظذ افْحق افتٚيل" :أ -إذا أؿر ادٚفؽ افبٔـع،

وأجري ٝتًديالت ذم افٍَرة إوػ ،دمًؾ افتّٔٔز بغ

رسى افًَد ذم حَف ،وإَِ ٛصحٔح ً ٚذم حؼ ادنسي،

واضح ،ٚوأبدف ٝـِّـ ٜآفتـزام
ادَٚص ٜواحتٚد افذمٜ
ً

صـحٔح ٚذم حـؼ ادنـسي إذا آفـٝ
ب -يَِْ ٛافًَد
ً

ذم افٍَرة افث ٜٕٔٚبُِّ ٜافديـ فتْسٔؼ افهٔٚؽ ٜؾٖصـب

مُِٔ ٜادبٔع إػ افب ٚع بًد صدور افًَد"ال

()9

افْص مىٚب ًَ ٚـام اشتَر ظِٔف ذم افتَْغ ادـدين اجلديـد،
وأصب رؿّف  383ذم ادؼوع افْٓ ٚل ،وواؾـؼ ظِٔـف
جمِــس افْــقاب بّجِــس افنــٔقخ حتــ ٝرؿــؿ 370

( )9بٔع مِؽ افٌر ظرف بٖٕف :أن يبٔع صخص صٔئ ً ٚمًْٔ ًٚ
بٚفذات وهق ٓ يُِّف ،وؿٔؾ هق :افبٔع افذي يرد ظذ صئ
مًغ بٚفذات ؽر ممِقك فبً ٚفال
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ٕ -9ص ذم افٍَـرة إوػ مــ ادـٚدة  503ظـذ

إجؾ ادًغ ،وهبـالك افًَـٚر ادرتٍـؼ بـفالأو افًَـٚر

إثر افرجًل فٍسخ اهلب ٜظذ افْحـق افتـٚيل" :يستـٛ

ادرتٍؼ هال ًـ ٚتً ٚم ،ٚوبـٚجتامع افًَـٚريـ ذم يـد مٚفـؽ

ظذ افرجقع ذم اهلب ٜبٚفسايض ،أو بٚفتَـٚيض أن تًتـز

واحد إٓ إٔف إذا زاف ٝحٚف ٜآجتامع هذه زوآً يرجع

اهلب ٜـٖن مل تُـ"ال

أثره إػ ادٚيض ؾ٘ن حؼ آرتٍٚق يًقد" ال

وؿد ورد ذم ادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّؼوع افتّٓٔدي
مــ ٚيــع" :إذا تــؿ افرجــقع ذم اهلبــ ٜبــٚفسايض ،أو
ً
ؾسـخ ٚهلـ ،ٚوــٚن فٍِسـخ أثـر
بٚفتَٚيض ،ــٚن هـذا
رجًل ،ؾتًتز اهلبـ ٜــٖن مل تُــ"(جمّقظـ ٜإظـامل
افتحوري ، ٜج  ، 4 :ص  ) 297 :ال
ٕ -10ــص ذم ادــٚدة  1026ظــذ إثــر افرجًــل

ادبحث الثاين
ادساس بحؼو الغر ن الؼاكون اددين
وينتّؾ ظذ ثالث ٜمىٚف ٛظذ افْحق افتٚيل:
ادطؾب األول  :ادسٚس بحَقق افٌـر مــ خـالل
إثر افرجًل فِبىالن وافٍسخال

فزوال احتٚد افذم ٜوأثره ذم ظقدة حؼ آرتٍٚق وذفؽ
()10

ظذ افْحق افتٚيل" :تْتٓل حَقق آرتٍـٚق بَٕٚوـٚء
()11

= افًَٚر ادرتٍؼ بف ممِقـ ً ٚفنخص ؽر افنخص افذي يِّؽ
افًَٚر ادرتٍؼ ،فُـ إذا زاف ٝحٚف ٜآجتامع زوآً يرجع أثره

( )10حؼ آرتٍٚق هق :حؼ َيد مـ مًٍْ ٜظَٚر فٍ ٚدة ظَٚر

إػ ادٚيض ،ـام إذا اصسى صٚح ٛافًَٚر ادرتٍؼ افًَٚر ادرتٍؼ

ثالث ٜهل:

بف ،واحتدت افذم ٜوإتٓك آرتٍٚق ،ثؿ ؾسخ افبٔع أو إٍسخ

أ -افًَٚر ادرتٍؼ ب -افًَٚر ادرتٍؼ بف ج -مًٍْ ٜيَدمٓٚ

بٖثر رجًل ،ؾْٓ ٚيًتز افبٔع ـٖن مل يُـ ،وـذفؽ يًتز احتٚد

افًَٚر ادرتٍؼ بف فًَِٚر ادرتٍؼ ،وفذا يسّك افًَٚر إول

افذم ٜادست ٛظذ افبٔع ـٖن مل يُـ تبً ٚفزوال افبٔع بّقجٛ

بٚفًَٚر اخلٚدم ،وافثٚين بٚفًَٚر ادخدوم ال

افٍسخ ،ؾًٔقد حؼ آرتٍٚق إػ م ٚـٚن ظِٔف أم ٚإذا زاف ٝحٚفٜ

ؽره يُِّف صخص آخر ،ويتُقن مـ ظْٚ

( )11مـ أشبٚب إتٓٚء حؼ آرتٍٚق :احتٚد افذم ،ٜويتو ذفؽ ؾٔام

آجتامع دون أثر رجًل ،ـام إذا اصسى صٚح ٛافًَٚر ادرتٍؼ

إذا مِؽ صٚح ٛافًَٚر ادرتٍؼ افًَٚر ادرتٍؼ بف ،أو مِؽ

افًَٚر ادرتٍؼ بف ،واحتدت افذم ٜوإتٓك حؼ آرتٍٚق ثؿ بٚع

صٚح ٛافًَٚر ادرتٍؼ بف افًَٚر ادرتٍؼ ،وأصب افًَٚران

صٚح ٛافًَٚر ادرتٍؼ افًَٚر ادرتٍؼ بف افذي شبؼ أن اصساه

ممِقـغ فنخص واحد ،ؾ٘ن حؼ آرتٍٚق يْتٓل بٚحتٚد افذم،ٜ

ؾْٓ ٚيبَك أثر افبٔع إولٕٕ ،ف مل يزل بٖثر رجًل ،ويبَك مٚ

وشقاء ـٚن ذفؽ آحتٚد بٚدراث ،أو افقصٔ ،ٜأو افًَد ،أو

ترت ٛظِٔف مـ احتٚد افذم ،ٜوإتٓٚء حؼ آرتٍٚق ،ؾال يًقد حؼ

افنًٍ ،ٜأو افتَٚدمٕ ،ن حؼ آرتٍٚق ٓ يُقن إٓ إذا ـٚن =

آرتٍٚق بًد أن يْتٓلال

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)

ادطؾب الثاين  :ادسٚس بحَـقق افٌـر مــ خـالل
إثر افرجًل فإلجٚزةال
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افب ٚع افثّـ فِّنسي بٍقا ده ،وهُذا يًٚد ادتًٚؿدان
إػ احلٚف ٜافتل ـ ٕٚٚظِٔٓ ٚؿبـؾ افًَـد ،فُــ إذا رتـٛ

ادطؾب الثالث  :ادسٚس بحَقق افٌر مــ خـالل

ادنسي ظذ افًغ افتل اصساه ٚبًَـد بٚضـؾ أو ؿٚبـؾ
فإلبىٚل ح ًَ ٚظْٔ ًٔ ٚفٌِر ــرهـ أو ارتٍـٚق ،ثـؿ تَـرر

إثر افرجًل فإلؿرارال

بىالن ظَد افبٔع ،ؾىب ًَ ٚفَِٚظدة افًٚم ٜؾ٘ن حـؼ هـذا
ادطؾب األول

افٌر يزول ،ويسسد افب ٚع افًـغ خٚفٔـ ٜمــ احلَـقق

ادساس بحؼو الغر من خحل األثر الرجعي

افًْٔٔ ٜافتل رتبٓ ٚادنسيٕ ،هن ٚتًتز صٚدرة مـ ؽـر

لؾبطحن والػسخ

صٚح ٛحؼ (أي مـ ؽر مٚفؽ) (افــؼؿٚوي  ،ص :

()12

متفقــد :

)293 ،271ال

افَٚظــدة افًٚمــ ،ٜأن إثــر افرجًــل فِــبىالن ٓ

وـذفؽ إذا بٚع ادنـسي بًَـد بٚضـؾ إػ صـخص

يَتك ظذ ادتًٚؿديـ ؾَط ،وإٕام يسـري ظـذ ؽرمهـٚ

آخر ،ثؿ تَرر بىالن افًَد إول ،ؾىب ًَ ٚفِّبدأ افًٚم،

أيو ،ٚومًْك ذفؽ  :شَقط احلَقق افتل ـسبٓ ٚافٌـر
ً

يسسد افب ٚع إصع هذه افًغ مـ ادنسي افثٚينال

متك شَط حؼ ادتـكف إفٔـف ٕتٔجـ ٜفـبىالن شـْده،

وإذا ـٕٚــ ٝهــذه افَٚظــــــدة ذم إثــر افرجًــل

وهذا مًْك افَٚظدة افروم ٜٕٔٚافتل تَقل  :شَقط حـؼ

أيوٍٕ ٚس افَٚظـدة ذم إثـر افرجًـل
فِبىالن ،ؾ٘هنً ٚ

افْٚؿؾ يستتبع شَقط حؼ ادُتس(ٛافٌقل2006 ،م ،

فٍِسـخ -يستقي ذم ذفـؽ افٍســــخ ،وإٍٓسـٚخ

()13

ص  240:وم ٚبًده)ٚال
ؾّثالً :فق ـٚن افًَد افذي تَرر بىالٕف ظَد افبٔـع،
ؾ٘ن ادنسي يرد فِبـ ٚع ادبٔـع بثّراتـف ،وــذفؽ يـرد

( )13افٍسخ بحُؿ آتٍٚق يُقن بٚتٍٚق ضرذم افًَد ذم وؿٝ
ٓحؼ إلبرامف وؿبؾ إزافتف ،وٓ يِزم فقؿقظف تقاؾر أي
رشوط ـٚفٍسخ افَو ٚل ،وهق ظذ مرات :ٛأدٕٚه ٚآتٍٚق

( )12ادراد بٚفٌر هْ : ٚاخلِػ اخلٚص فهٚح ٛاحلؼ ،وهق مـ

ً
مٍسقخ ٚإذا مل يَؿ أحد ادتًٚؿديـ
ظذ أن يُقن افًَد

تَِك مـ افًٚؿد ح ًَ ٚظذ مٚل مًغ ،ؾِٔس ادَهقد بف

بتٍْٔذ افتزامف ،وؿد يزيد ادتًٚؿدان هذا افؼط ؿقة ،ـٖن

إجْبل ظـ افًَد ،ومًْك ظدم ادسٚس بحَقؿف ،أي ظدم

ً
مٍسقخ ٚمـ تَِٚء ٍٕسف ،أو
يتٍَ ٚظذ أن يُقن افًَد

رسيٚن إثر افرجًل ظذ اخلِػ إذا تًٚرض مع حَقؿفال

ً
مٍسقخ ٚمـ تَِٚء ٍٕسف دون حٚج ٜإػ حُؿ ،وؿد يهؾ=
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وافتٍٚشخ أي افتَٚيؾ ؾال يَتهـر إثـر افرجًـل

فٌِر(افؼؿٚوي،ص  ،440 :ظبـدافبٚؿل ،ص 630 :

أيوـ ،ٚؾٚدنـسي إذا
ظذ ادتًٚؿديـ ،بؾ ينـّؾ افٌـر ً

وم ٚبًده ،ٚزــل1978 ،م،ص  ،409 :افسـْٓقري،

تكف ذم ادبٔع إػ منس ثٚن أو رت ٛظِٔف ح ًَ ٚظْٔ ًٔـ،ٚ

ج ، 1 :ص ، 722 :احلــــكي1986 ،م،ص ،41 :

ثؿ ضٚف ٛافب ٚع بٚفٍسخ وأجٔ ٛإػ ضِبف ،ؾ٘ن تىبٔـؼ

 ،42ظبد افرمحـ ،ص) 589 :ال

()14

افَٚظــدة افًٚمــ ٜفألثــر افرجًــل فٍِســخ ،تقجــ ٛأن

إٓ أن بًـض اظتبــٚرات افًدافـ ،ٜومحٚيــ ٜافثَــ ٜذم

يســسد افبــ ٚع إصــع افًــغ ؽــر حمِّــ ٜبــٖي حــؼ

ادًــٚمالت ،حتَٔ ًَــٓ ٚشــتَرار افتًٚمــؾ ،وخٚصــ ٜذم
حٓٚت حسـ افْٔـ ،ٜأورد ادنــرع وــذفؽ افَوـٚء

= ادتًٚؿدان بف ارتٍٚظً ٚإػ أؿل مرات ٛافٍسخ ،ـٖن يتٍَٚ

ض ٍٜ ٚمـ افَٔقد ظذ هذا ادبـدأ افًـٚم فألثـر افرجًـل

ً
مٍسقخ ٚمـ تَِٚء ٍٕسف دون حٚج ٜإػ
ظذ أن يُقن افًَد

فِبىالن وفٍِسخ (ادٓدي2002،م ،ص ،168 :ظبـد

حُؿ أو إٕذار أو دون حٚج ٜإػ إٕذار ،أم ٚافٍسخ بحُؿ
افَٕٚقن  :مٖخقذ مـ ٕص ادٚدة  159مدين وافتل تْص ظذ
إٔف" :ذم افًَقد ادِزم ٜفِجٕٚبغ إذا إَ ٙافتزام بسبٛ
اشتحٚف ٜتٍْٔذه إَو ٝمًف آفتزامٚت ادَٚبِ ٜفف،
ويٍْسخ افًَد مـ تَِٚء ٍٕسف" ،وظذ ذفؽ ؾٚفٍسخ بحُؿ

افبٚؿل ،ص  ،646 ،645 ،494 :ظبد افـرمحـ ،ص :
 ،637 ،592 ،416افسْٓقري ،ج  ، 1 :ص ،538 :
ًٕ) 713 ،712 ،691 ،539رض بًوٓ ٚذم افٍـروع
أتٔ: ٜ

افَٕٚقن هق :إحالل رابى ٜافًَد بَقة افَٕٚقن ،أي دون أن

الػرع األول :اإلبَٚء ظذ أظامل اإلدارةال

يُقن ذفؽ منس ًض ٚذم افًَد ،ودون أن َيتٚج إمر إػ

الػرع الثاين :بَٚء افرهـ افرشّل افهٚدر مـ مٚفؽ

حُؿ مـ افَوٚء هبذا إٓحالل ،وَيدث ذفؽ إذا اشتحٚل
افتٍْٔذ فَقة ؿٚهرة ٓ يد فِّديـ ؾٔٓٚال
( )14افتٍٚشخ ،أو افتَٚيؾ مًْٚه :اتٍٚق ضرذم افًَد مـ بًد
إبرامف ظذ إزافتف ،وافٍرق بغ افتٍٚشخ وافٍسخ :أن إول

زال شْد مُِٔتف بٖثر رجًلال
الػرع الثالث :تًٚرض إثر افرجًل فِبىالن مـع
أحُٚم افتَٚدم اخلّيسال

يتؿ بسايض افىرؾغ ،وأن يُقن افسايض بًد إبرام افًَد،

الػرع الرابـع :تًـٚرض إثـر افرجًـل فُـؾ مــ

وٓ يِزم فقؿقظف أن خيؾ أحد افىرؾغ بٚفتزامٚتف ،أمٚ

افبىالن وافٍسخ مـع ؿٚظـدة احلٔـٚزة ذم ادَْـقل شـْد

افٍسخ ،ؾَٔع إم ٚبحُؿ افَٚيض ـام هق إصؾ ،أو بَقة

احل ٚزال

افَٕٚقن ذم حٚف ٜآتٍٚق ظذ حهقفف بّجرد اإلخالل ،ـام
إٔف ينسط فقؿقظف إخالل أحد ادتًٚؿديـ بٚفتزامٚتفال

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)

الػرع اخلامس :تًٚرض إثر افرجًل فِبىالن مع
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وظذ ذفؽ :ؾ٘ذا ـٚن افتكف منق ًب ٚبـٚفٌش ،ــام
فق ـٚن ادنسي ذم ادثٚل افسٚبؼ ،ؿد تقؿع ضِ ٛإبىٚل

الػرع السادس :ؾُرة افٌِط افن ٚع يقفد احلؼال

افًَد ؾبٚدر إػ تٖجر افًَٚر إجـٚرة دمـٚذم ادـٖفقف ذم
هذا افهدد ،شقاء مــ ٕٚحٔـ ٜإجـرة ،أم مــ ٕٚحٔـٜ

الػرع األول
اإلبؼا عذ أعامل اإلدارة

اددة ،ؾ٘ن اإلعٚر ذم هذه احلٚف ٜيزول بـٕٚثر افرجًـل
فِبىالن (ؾخري1976 ،م ،ص  )305:ال

يُّـ تًريػ أظامل اإلدارة بٖهن :ٚهل افتل ٓ خترج

وـــذفؽ تبَــك أظــامل اإلدارة اشــتثًْ ٚء مـــ إثــر

ادٚل ظـ ذم ٜصـٚحبف ،ويَتــك أثرهـ ٚظـذ إدارتـف،

افرجًل فٍِسخ ،ؾٚإلعٚر افهٚدر مـ مٚفؽ ؾسخ ظَد

وتسٔر أمقر اشتٌالفف ؾَط ،ومـ أهؿ صـقره :ظَـقد

مُِٔتف ؾٔام بًد ،يبَك ؿً ٚام ،بٚفرؽؿ مـ ؾسخ افبٔع حتك

تٖجر إمقال (افسْٓقري ،ج  ، 3 :ص )71 ،58 :ال

تَْيض مدتفال

ؾال يٗثر بىالن افًَد وزوافف بٖثر رجًل ظذ أظامل

وـذفؽ يرسي هذا احلُؿ ظذ اإلعٚر افهٚدر مــ

اإلدارة افتل تبَك ؿ ّٜ ٚدهِح ٜافٌـر ادسـتٍٔد مْٓـ،ٚ

مٚفؽ حت ٝرشط ؾٚشخ حٔ ٞييؾ اإلعٚر شٚر ًي ٚبًـد

ظَٚرا بًَـد ؿٚبـؾ
وتىبٔ ًَ ٚفذفؽ  :إذا اصسى صخص ً

حتَؼ افنـرط افٍٚشخ ،وذفؽ ذم حـؼ مــ آفـ ٝإفٔـف

فإلبىٚل ،ثؿ ؿٚم بتٖجر هذا افًَـٚر فٌِـر ،ثـؿ أبىـؾ

ادُِٔ ٜبتحَؼ افؼطال

ظَد افبٔع ،ؾىب ًَ ٚفِّبدأ افًٚم فألثر افرجًل فِبىالن،

وؿد ورد ٕص

يــ ؾـل هـذا ادًْـك ،ؾَد جٚء

ع ٛإبىٚل هذا افتكف ،فُـ محٚي ٜفٌِر ،يبَك هـذا

ؾـل ادـٚدة  2/269م ٚيع" :ظِـك أن أظّــٚل اإلدارة

ً
وٕٚؾـذا رؽـؿ زوال صـٍ ٜمــ ؿـٚم بـف،
افتكف ؿً ٚام

افتـــل تهـــدر مــــ افـــدا ـ حتـــ ٝصــــــــرط

فبىالن شْد مُِٔتف ،ومـ ثؿ ٓ يزول حـؼ ادسـتٖجر،

ؾٚشـخ  -تبَك ٕٚؾذة رؽؿ حتَؼ افؼط"ال
()15

ويًقد افًَٚر فِب ٚع حمّ ً
ال بحؼ اإلعٚر مٚدام ٝأظـامل
اإلدارة ؿـد ظَـدت بــدون ؽـش مـــ جٕٚـ ٛضرؾٔٓــٚ

( )15رؽؿ أن هذا افْص جٚء ؿ ً ٚا ظذ حٚف ٜزوال ادُِٜٔ

(ادٗجر وادستٖجر) ،وـ ٕٝٚبـٖجرة ادثـؾ ،ومـدهتٓ ٚ

ادًَِ ٜظذ رشط ؾٚشخ ،إٓ إٔف مـ ادسِؿ بف ذم افٍَف

تتجٚوز ثالث شْقاتال

ادكي أن احلُؿ يرسي ظذ ملٔع حٓٚت زوال ادُِٜٔ
بٖثر رجًلال
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وجٚء ذم ادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّنــروع افتّٓٔـدي
بخهقص هذا افْص م ٚيع" :أم ٚم ٚيهدر مـ افدا ـ
حت ٝرشط ؾٚشخ مــ أظـامل اإلدارة ؾٔيـؾ ؿـً ٚام

الػرع الثاين
بؼا الرهن الرسؿي الصادر من مالك زال سـد
()16

مؾؽقته بلثر رجعي

رؽؿ حتَؼ افؼط ،وذفؽ أن هذه إظـامل ٓ تـٗثر ذم

تْص ادٚدة (  )1034مـ افَٕٚقن اددين ادهــري

احلَقق افتل اشتَرت هن ًٚٔ ٚمـ جراء حتَؼ افؼط ،ثؿ

ظذ إٔف" :يبَك ؿـً ٚام دهـِح ٜافـدا ـ ادـرهتـ افـرهـ

مـــ إمهٔــ ٜبُّــٚن أن يٍُــؾ هلــ ٚمــ ٚيْبٌــل مـــ

افهٚدر مـ ادٚفؽ افذي تَـرر إبىـٚل شـْد مُِٔتـف أو

آشتَرار" (جمّقظ ٜإظامل افتحوري ،ٜج ،3 :ص:

ؾسخف أو إفٌٚؤه ،أو زوافف ٕي شب ٛآخر إذا ـٚن هذا

 ) 17ال

افدا ـ حسـ افْٔ ٜذم افقؿ ٝافذي أبرم ؾٔف افرهـ"ال

وٓ ينــسط فبَــٚء أظــامل اإلعــٚر ،إٓ أن يُــقن

وإذا ـٚن ادبدأ افًٚم فألثـر افرجًـل يَوــل بـٖن

اإلعٚر ثٚب ٝافتٚريخ ؿبؾ افٍسخ ،أو ؿبؾ حتَؼ افـؼط

ادٚفؽ إذا زال مُِف بٖثر رجًل يًتز ـٖن مل يُـ مٚف ًُٚ

افٍٚشــخ ،وأن يُــقن ؿــد صــدر دون ؽــش ،أي دون

فًَِٚر افذي تكف ؾٔف ،وزوال مُِٔتـف هلـذا افًَـٚر

تقاضٗ بغ ادٗجر وادستٖجر ظذ اإلرضار بّــ تـٗول

بٖثر رجًل دمًؾ تكؾٚتف ذم هذا افًَٚر ــٖن مل تُــ،

صـٚدرا دون ؽـش إذا مل
إفٔف ادُِٔـ ،ٜويُـقن اإلعـٚر
ً
عٚوز ادٖفقف ذم اإلدارة احلسْ ،ٜبٖن يُقن بٌـر ؽـبـ

( )16افرهـ افرشّل ،ظرؾتف ادٚدة ( 1030مدين مكي) بٖٕف:

ؾٚحش ،وفِّـدة افتـل ٓ تتًـٚرض مـع افًـرف وفـق

"ظَد بف يُس ٛافدا ـ ظذ ظَٚر خمهص فقؾٚء ديْف ح ًَٚ

زادت ظذ ثالث شْقات ،وذفؽ خال ًؾـ ٚفبَـٚء أظـامل
اإلدارة ذم افبىالن (افسْٓقري ،ج ،3 :ص،58 ،57 :
ج ،6 :ص)56 :54 :ال

ظْٔ ًٔ ٚيُقن فف بَّتوٚه أن يتَدم ظذ افدا ْغ افًٚديغ،
وافدا ْغ افتٚفغ فف ذم ادرتب ٜذم اشتٍٔٚء حَف مـ ثّـ ذفؽ
وتتّٔام فٍِ ٚدة ،أذـر أن افرهـ
افًَٚر ذم أي يد يُقن"ال
ً
احلٔٚزي ظرؾتف ادٚدة ( 1096مدين مكي) بٖٕف" :ظَد

وافسب ٛذم بَٚء أظامل اإلدارة واض هـق أن هـذه

يِتزم بف صخص ضامًٕ ٚفديـ ظِٔف أو ظذ ؽره ،أن يسِؿ إػ

إظامل رضوري ،ٜع ٛافَٔٚم هبـ ٚذم وؿتٓـ ٚادْٚشـ،ٛ

أو إػ أجْبل ئًْف ادتًٚؿدان صٔئ ً ٚيست ٛظِٔف ح ًَ ٚظْٔ ًٔٚ

وع ٛأن يُقن هل ٚمـ آشتَرار م ٚيٍُـؾ هلـ ٚافبَـٚء

خيقفف حبس افقء حلغ اشتٍٔٚء افديـ وأن يتَدم افدا ْقن

حتك يتٔرس إجراؤهٚال

افًٚديقن وافدا ْقن افتٚفقن فف ذم ادرتب ٜذم اؿتوٚء حَف مـ
ثّـ هذا افقء ذم أي يد يُقن"ال
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وظذ ذفؽ ؾ٘ن ـٚن هذا افتكف رهًْـ ٚرشـّ ًٔ ٚاظتـز

ظَٚرا ورهْـف ؿبـؾ تسـجٔؾ ظَـد
وذفؽ ـّـ اصسى ً

افرهـ ـٖن مل يُـال

رشا ـــفٕ ،ن ادُِٔـــ ٓ ٜتْتَـــؾ ذم افًَـــٚرات إٓ

فُـ افْص افـذي ٕحــ بهـدده ،ؿٔـد هـذا ادبـدأ

بٚفتسجٔؾ ،وـّـ فٔس فديف شْد مُِٔ ٜأص ً
ال ـقاضع

صـحٔحٚ
افًٚم ،وجًؾ افرهـ افهٚدر مـ ادٚفؽ رهًْٚ
ً

افٔد ظذ افًَٚر بْٔ ٜمتُِف ؿبؾ إَوٚء مدة افتَـٚدم ،أو

ٓ يزول ،حتك فق زافـ ٝمُِٔـ ٜهـذا افـراهـ فًَِـٚر

مزورا ،أو ـٚن بٚض ً
ال بىالًٕ ٚمىِ ًَ ،ٚأو
ـٚن شْد ادُِٜٔ
ً

ادرهقن بٖثر رجًل( افسْٓقري ،ج ،10 :ص،892 :

ؽر ذفؽال

) 893ال

ـام ع ٛأن يُقن افدا ـ ادرهتـ ،وؿ ٝإبرام ظَـد

وتىبَٔ ً ٚفـذفؽ :إذا اصـسى صـخص ظَـٚر ًا بًَـد

افرهـ حسـ افْٔـ ٜأي ؽـر ظـٚمل بـٖن مُِٔـ ٜافـراهـ

ؿٚبؾ فإلبىٚل ،ثؿ ؿٚم هذا ادنسي بستٔ ٛحؼ ظْٔـل،

مٓددة بٚفزوال بٖثر رجًل ،ؾـ٘ذا ــٚن ظْـده صـؽ ذم

ـرهـ ظذ هذا افًَٚر فنخص مـ افٌر ،حسـ افْٔـ،ٜ

ذفؽ مل يُـ حسـ افْٜٔال

وؿٚم هذا افٌر بنٓر حَف ،ـٖن ؿٔـد افـرهـ ذم افنـٓر
افًَٚري ،ثؿ حُؿ ب٘بىـٚل ظَـد افبٔـع أو ؾسـخف ،أو

ـام ع ٛأن تزول مُِٔ ٜافـراهـ بًـد ؿٔـد افـرهـ
بٖثر رجًل يرتبف افَٕٚقن ٓ آتٍٚقال

زوافف ٕي شب ٛؾ٘ن افًَٚر يًقد إػ ادٚفؽ إصِــل

ؾٓذا افؼط يستقج ٛأن تزول مُِٔ ٜافراهـ بٖثر

افب ٚع حمّ ً
ال بحؼ هذا افٌر حسـ افْٔ ،ٜومـ ثـؿ

رجًل ،ـٖن يُقن شْد ادُِٔـ ٜظَـدً ا ؿـٚب ً
ال فإلبىـٚل

ييؾ حؼ افرهـ ظذ افًَٚر اشتثْٚء مـ افَٚظدة افًٚمـٜ

بًٔ ٛمـ ظٔقب اإلرادة مثالً ،ثؿ تَرر إبىٚفف ،أو ظَدً ا

فألثر افرجًل فِبىالن ،وذفؽ محٚي ٜفِقضع افيـٚهر،

ؿٚب ً
ال فٍِسخ وتَرر ؾسخف فًدم افقؾٚء بٚفثّـ مثالً ،أو

ورظٚي ٜفِدا ـ ادرهتـ افذي اضّٖن إػ هذا افقضعال

ال فِرجقع ؾٔف ـٚهلب ،ٜأو ظَدً ا ؿٚب ً
ظَدً ا ؿٚب ً
ال فإلفٌٚء أو

ويتبغ مـ ذفؽ  :إٔف ينـسط إلظـامل هـذا افَٔـد،

افزوال ٕي شب ٛآخرال

حتك يبَك افرهـ فهٚف افٌر ،وهق افـدا ـ ادـرهتـ :

أم ٚإذا زاف ٝادُِٔ ٜبدون أثـر رجًـل أي بٚفْسـبٜ

أن يُقن افراهـ مٚفًُ ٚفًَِـٚر ادرهـقن وؿـ ٝإًَـٚد

فِّستَبؾ ؾَط ،ـام فق بٚع افراهـ افًَـٚر ادرهـقن أو

افرهـ افرشّل ،ؾ٘ذا ـٚن ؽر مٚفـؽ فًَِـٚر ادرهـقن

وهبف ؾال يْىبؼ حُؿ ادٚدة ُٕ ْٕٕٚ ،1034قن بهـدد

وؿ ٝافرهـ ،ؾـال يْىبـؼ احلُـؿ افـقارد هبـذه ادـٚدة،

صقرة ضبًٔٔ ٜفِرهـ ،حٔ ٞعـقز فِـدا ـ ادـرهتـ أن
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يتتبع افًَٚر ادرهقن ذم أي يد يُـقن ،وذفـؽ إذا ــٚن
ؿٔد رهْف بىبًٔ ٜاحلٚلال

ظـ هذا احلُؿ ذم افَٕٚقن اجلديدال
وظذ ذفؽ ؾ٘ذا مل يَؿ افدا ـ ادـرهتـ بَٔـد افـرهـ

ـام يستقج ٛهذا افؼط ،أن يُقن إثر افرجًـل

ؿبؾ تسجٔؾ دظقى افبىالن ،أو افتٖصر هب ٚذم هـٚمش

ٕٚص ًئ ٚظـ حُؿ افَٕٚقن ـام ذم إمثِ ٜافسٚبَٕٕ ، ٜـف

تسجٔؾ افًَد افبٚضؾ ،ؾ٘ن حـؼ افـدا ـ يـزول ٕتٔجـٜ

إذا ـٚن وفٔد آتٍٚق ،ـٚإلؿٚف ،ٜؾال تُقن هْٚك حٚجٜ

فألثر افرجًل فِبىالن ،شقاء ـٚن هذا افدا ـ ادـرهتـ

فتىبٔؼ ادٚدة ٕ ،1034ن إثـر افرجًـل آتٍـٚؿل ٓ

حسـ افْٔ ٜأو شٔئ افْٜٔال ؾ٘ذا تقاؾرت هذه افنـروط،

يْبٌل أن يٗدي إػ اإلرضار بحَـقق افٌـر( ؾخـري،

بَك افـرهـ دهـِح ٜافـدا ـ ادـرهتـ ،وفـق أن مُِٔـٜ

ص) 304 :ال

افراهـ ؿد زاف ٝبٖثر رجًلال

()17

أيو ٚأن تزول ادُِٜٔ
وأخرا يستقج ٛهذا افؼط ً
ً
بٖثر رجًل بًد ؿٔد افرهـ ،وهذا افنـرط جمّـع ظِٔـف
ؾَٓــٕ ،ٚن ادــٚدة  1034مل تــْص ظِٔــف وترجــع ظِــٜ
ً

الػرع الثالث
تعارض األثر الرجعي لؾبطحن
مع أحؽام التؼادم اخلؿي

()18

اصساضف إػ أن ٕهقص افَٕٚقن افَـديؿ ،افتـل ـٕٚـٝ

ٕه ٝادٚدة ( 969مدين مهـري) ظـذ إٔـف " :إذا

تَرر محٚي ٜافدا ْغ ادرهتْغ حسْل افْٔ ،ٜـ ٕٝٚتستِزم

وؿً ٝاحلٔٚزة ظذ ظَٚر أو ظـذ حـؼ ظْٔـل ظَـٚري،

أن يُقن افرهـ مَٔدً ا وٓ ييـ أن ادؼع أراد افًدول
( )18افتَٚدم هقُ :ميض مدة مًْٔ ٜمـ افزمـ ،وهق يتْقع إػ
( )17فٔس مًْك هذا وجقب أن يِجٖ اخلهقم إػ افَوٚء

ٕقظغ :إول :تَٚدم مُس :ٛوهق وشِٔ ٜيتُّـ

فِحهقل ظذ حُؿ بٚإلبىٚل ،أو بٚفٍسخ ،مثالً ،ؾَد

بَّتوٚه ٚاحل ٚز افذي اشتّرت حٔٚزتف حلؼ مًغ مدة

يرؽ ٛاخلهقم ذم تٍٚدي ظٛء ومكوؾٚت افتَٚيض،

مًْٔ ٜأن يتّسؽ بُس ٛهذا احلؼ ،أو هق شب ٛمـ

ؾٔتٍَقا ظذ اإلبىٚل ،أو ظذ افٍسخ ،وذم هذه احلٚف ٜيستٛ

أشبٚب ـس ٛادُِٔ ٜؿ ٚؿ ظذ حٔٚزة ممتدة ؾسة مـ افزمـ

أيو ٚبحُؿ افَٕٚقن ،م ٚدام ادؼع يًسف
إثر افرجًل ً

َيدده ٚافَٕٚقنالافثٚين :تَٚدم مسَط :وهق وشِٔ ٜتٗدي إػ

فإلبىٚل أو فٍِسخ هبذا إثر ،ؾٚدٓؿ هْ ٚفٔس شب ٛافزوال

إَوٚء احلؼ إذا شُ ٝصٚحبف ظـ اؿتو ٚف أو اشتًامفف

ذاتف ،أو افقشِٔ ٜافتل تَرر هب ،ٚوإٕام ادٓؿ هق أن يُقن

مدة زمْٔ ٜمًْٜٔالهذا وؿد حؾ حهؾ افتَْغ اددين بغ افْقظغ،

فِزوال أثر رجًل بحُؿ افَٕٚقن ،ؾٓذا إثر ،هق افذي

ؾجًؾ مُٚن إول بغ أشبٚب ـس ٛاحلَقق افًْٜٔٔ

رؽ ٛادؼع ذم تٍٚديف بٚحلد مـ افرجًٔ ٜمحٚي ٜفٌِرال

إصِٔ ،ٜوجًؾ افثٚين بغ أشبٚب إَوٚء آفتزام ال
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وـ ٕٝٚمَسٕ ٜبحسـ افْٔ ،ٜومستْدة ذم افقؿ ٝذاتف إػ

حتك فق ـٚن شْد شٍِف ؿـد زال ظْف بٖثر رجًل ٕتٔجٜ

شب ٛصحٔ ؾ٘ن مدة افتَٚدم ادُسـ ٛتُـقن ـس

بىالن افتكف افهٚدر إفٔـف مــ ادٚفـؽ احلََٔـل أو

شْقات ،وٓ ينسط تقاؾر حسـ افْٔـ ٜإٓ مــ وؿـٝ

ٕيرا حلسـ ٕٔ ٜهـذا افٌـر ،وإخداظـف
ؾسخف ،وذفؽ ً

تَِل احلؼ ،وافسب ٛافهحٔ شْد يهدر مـ صخص

بــٚديٓر اخلــٚرجل افــذي شــٚهؿ ادٚفــؽ احلََٔــل ذم

ٓ يُقن مٚفًُ ٚفِـقء أو صـٚح ًب ٚفِحـؼ افـذي يـراد

وجقده ب٘مهٚفف وتَٚظسـف ظــ محٚيـ ٜحَـف ( ادْجـل،

ـسبف بٚفتَٚدم وع ٛأن يُقن مسج ً
ال ضب ًَ ٚفَِٕٚقن"ال

1985م ،ص 145 :ومــ ٚبًــده ،ٚحســـ1985 ،م،

ؿهرا ٓـتسٚب مُِٜٔ
ؾٓذه ادٚدة ٕيّ ٝتَٚد ًمٚ
ً
احلَقق افًْٔٔ ٜافًَٚري ،ٜومٍٚده ٚأن مـ تتقاؾر فف هذه

=افقؿ ٝافذي رجع ؾٔف ادقيص ظـ افقصٔ ٜؿبؾ وؾٚتف –

ٓ يُّـ أن يسسد مْف احلؼ افذي اـتسبف،

صحٔحٚال افًْك افثٚين :أن يُقن ٕٚؿ ً
ال فُِِّٜٔ
شب ًبٚ
ً

افؼوط

()19

واحلؼ افًْٔل ،ـٚفبٔع واهلب ٜوافًَقد ادْنئ ٜحلَقق
إٓتٍٚع وآرتٍٚق وافسُْك ،ومـ ثؿ ٓ يًتز شب ًبٚ
( )19مْٓ ٚم ٚيع :افؼط إول :افسب ٛافهحٔ  ،وظرؾتف

ٔح ٚاحلَقق افًْٔٔ ٜافتبًٔ ،ٜـًَد افرهـ افتٖمْٔل،
صح ً

حمُّ ٜافَْض بٖٕف تكف ؿٕٚقين يستْد إفٔف واضع افٔد ذم

وحؼ آمتٔٚز ،وحؼ آختهٚص وـذفؽ ٓ يًتز شب ًبٚ

حٔٚزتف فًَِٚر ،وعًؾ وضع يده ظِٔف حالٓ ً
شِٔام مـ
ً

صحٔح ،ٚافتكؾٚت افُٚصٍ ،ٜـٚفَسّ ٜوافهِ
ً

صبٓ ٜافٌه ٛذم ٕيره واظتَٚده هق ،وادراد بُقن افسبٛ

وإحُٚم افَو ٜٔ ٚذم إصؾ ،افًْك افثٚف :ٞأن يُقن

صحٔح ٚذم هذا افبٚب هق أن يُقن بىبًٔتف ٕٚؿ ً
ال فِِّؽ
ً

صٚدرا مـ ادٚفؽ ،ؾ٘ن
صٚدرا مـ ؽر مٚفؽٕٕ ،ف إذا ـٚن
ً
ً

فق إٔف صدر مـ مٚفؽ أهؾ فِتكفالوييٓر مـ هذا

ادتكف إفٔف يُتس ٛادُِٔ ٜأو احلؼ افًْٔل بَّت ٙذفؽ

أربً ٜهل :افًْك إول :

افتكف دون حٚج ٜفالشتْٚد إػ احلٔٚزة وافتَٚدم ،افًْك

أن يُقن افسب ٛافهحٔ ظّ ً
ال ؿٕٚقٕ ًٔ ،ٚويستقي أن يُقن

افرابع :أن يُقن مسجالًٕ ،ن هذا افتكف ذم ذاتف ٓ

ظَدً ا ـٚفبٔع واهلب ،ٜأو تك ًؾ ٚمـ ج ٕٛٚواحد ،ـٚفقصٔ،ٜ

يرت ٛهذا إثر ،وإٕام يرتبف افتسجٔؾ ،وظذ ذفؽ ؾٚحلٔٚزة

أيو ٚإحُٚم
أو أن يُقن مًٚوض ٜأو تزظً ،ٚـام ينّؾ ً

ادستْدة إػ بٔع ؽر مسجؾ ٓ تقصػ بٖهن ٚحٔٚزة مستْدة

افَو ٜٔ ٚافْٚؿِ ٜفُِِّٔ ٜـحُؿ مرشك ادزاد ،ومـ ثؿ ٓ

إػ شب ٛصحٔ ال افؼط افثٚين :حسـ افْٔ ،ٜوؿد ظرؾتف

تًتز افقؿ ٚع افَٕٚقٕٔ ٜـٚدراث ،وافتكؾٚت افَٕٚقٕٜٔ

ادٚدة  965مدين بٖٕف " :مـ َيقز احلؼ وهق عٓؾ إٔف

افبٚضِ ،ٜـٚفًَد افهقري صقري ٜمىَِ ٜوافتكف افيْل

يًتدي ظذ حؼ افٌر ،إٓ إذا ـٚن اجلٓؾ ٕٚصئً ٚظـ خىٖ

ظَٚرا مًتَدً ا أن مٚفُف ؿد أوىص بف ذم =
– ـّـ َيقز
ً

جسٔؿ"ال

افتًريػ إٔف َيتقي ظذ ظْٚ
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ظٚدل ظبداحلّٔد افٍجٚل :إحُٚم ادتًَِ ٜبتًٚرض إثر افرجًل مع حؼ افٌر ذم افَٕٚقن اددين ادكي

ص ،228 :214 :افســْٓقري ،ج  ، 9 :ص 1084 :
وم ٚبًده)ٚال
وتىبٔ ًَ ٚفذفؽ إذ بٚع ؿٚ

الػرع الرابع
تعارض األثر الرجعي لؽل من البطحن والػسخ مع

ظَٚرا ؽر ممِقك فـف إػ
ً

قاعدة احلقازة ن ادـؼول سـد احلائز

()20

منس حسـ افْٔ ٜأي عٓؾ إٔف يتـكف ؾٔام ٓ يِّـؽ،

ٕه ٝادٚدة ( 976مـ افَٕٚقن اددين ادكي) ظذ

وحٚز ادنسي افًَٚر س شْقات ،ثؿ حُؿ ب٘بىـٚل

م ٚيع " :مـ حٚز بسـب ٛصـحٔ مَْـقًٓ ،أو ح ًَـٚ

شْد ادتكف ،ؾال عقز فِامفـؽ احلََٔـل أن يىٚفـٛ

ظْٔ ًٔ ٚظذ مَْقل أو شْدً ا حلٚمِف ،ؾٕ٘ف يهب مٚفًُـ ٚفـف

بٚشسداد افًَٚر مــ ادنـسي ٕتٔجـ ٜفألثـر افرجًـل

إذا ـٚن حسـ افْٔ ٜوؿ ٝحٔٚزتف ،ؾ٘ذا ـٚن حسـ افْٔـٜ

فِــبىالنٕ ،ن هلــذا ادنــسي أن يتّســؽ ذم مقاجٓــٜ

وافسب ٛافهحٔ ؿد تـقاؾرا فـدى احلـ ٚز ذم اظتبـٚره

ادٚفؽ احلََٔل بٚفتَٚدم اخلّيس ،وٓ يُقن هلذا ادٚفؽ

افقء خٚف ًٔ ٚمـ افتُٚفٔػ وافَٔقد افًْٔٔ ،ٜؾٕ٘ف يُسٛ

()21

أن يتّسؽ بٕٚثر افرجًل فِبىالن ،إذ افبىالن افْسبل
ٓ يتّسؽ بف إٓ مـ وجد هذا افبىالن فهـٚحلف (ظبـد

أيو : ٚاحلٔٚزة ذم ادَْقل
( )20يَٚل
تًبرا ظـ هذه افَٚظدة ً
ً

افـــرمحـ ،ص  ،421 :حســــ ،ص ،218 ،213 :

شْد ادُِٔ ٜوهق اصىالح ص ٚع ذم ـت ٛافَٕٚقن ،إٓ إٔف

)223 ،219ال

ؿد اظسض ظِٔف بٖٕف اصىالح ؽر دؿٔؼٕٕ ،ف يقحل بٖن

ـذفؽ ؾ٘ن فٌِر حسـ افْٔ ٜأن يستٍٔد مــ حُـؿ
هذه ادٚدة ذم حٚف ٜتىبٔؼ إثر افرجًل فٍِسخ ،ؾّث ً
ال:
إذا َٕؾ منس مُِٔ ٜافًَٚر افذي اصساه ٔخر ،وٕتٔجٜ
ٕن ادنسي إول مل يدؾع افثّـ حُؿ بٍسـخ ظَـده،
ؾال عقز فِب ٚع إول أن يسـسد افًَـٚر مــ ادنـسي

دور احلٔٚزة ؿٚ

ظذ ـس ٛاحلَقق افًْٔٔ ٜإصِٜٔ

ادتٍرظــ ٜظـ حؼ ادُِٔ ،ٜمثؾ:حـؼ إٓتٍٚع ،وحؼ
آشتًامل ،أو احلَقق افًْٔٔ ٜافتبًٔ ،ٜمثؾ  :حؼ افرهـ ذم
حٚل تَريره مـ ؽر مٚفؽ ،أم ٚاصىالح احلٔٚزة ذم ادَْقل
شْد احل ٚز ؾٓق أدقٕ :ن مًْٚه  :شْده ؾٔام يدظٔف مـ حؼ
ظْٔل ظذ ادَْقل أ ًي ٚـٚن هذا احلؼ ،أصِ ًٔ ٚـحؼ ادُِٔ ،ٜأو

افثٚين اظتام ًدا ظذ إثر افرجًل فٍِسخٕ ،ن فِّنسي

متٍرظً ٚظْف ،ـحؼ إٓتٍٚع ،أو تبًًٔ ٚـحؼ رهـ مَرر مـ

افثٚين أن يتّسـؽ بٚفتَـٚدم افَهـر ضٚدـ ٚــٚن شـْده

ؽر مٚفؽال

صحٔح ،ٚوتقاؾرت ؾٔف رشوط حســ افْٔـ( ٜحســ،
ً
ص)218 :ال

( )21ظرؾ ٝاحلٔٚزة بٖهن : ٚوضع افٔد ظذ يشء عقز افتًٚمؾ
ؾٔف ،وافسٔىرة ظِٔف شٔىرة ؾًِٔ ،ٜوإٓتٍٚع بف واشتٌالفف
بُٚؾ ٜافقجقه ادٚدي ٜافَٚبؾ هل ٚال
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ادُِٔ ٜخٚفه ٜمْٓ ،ٚواحلٔٚزة ذم ذاهت ٚؿريْ ٜظذ وجقد

ٕن افبٔع اظتز ـٖن مل يُـ ،وأصب ادنسي افثٚين ؽر

افسب ٛافهحٔ وحسـ افْٔ ٜمـ ٚمل يَـؿ افـدفٔؾ ظـذ

مٚفؽ فَِّْقل ،وبٚفتٚيل يُقن افبٔع افهٚدر مْف فثٚفٞ

ظُس ذفؽ" ال

صٚدرا مـ ؽر مٚفؽال
احل ٚز
ً

ؾٓذه ادـٚدة مَٔـدة فألثـر افرجًـل فِـبىالن ،ؾـال

فُـــ افَٚظــدة ادــذـقرة حتــقل دون تىبٔــؼ إثــر

يستىٔع ادٚفؽ إصع أن يستٍٔد مــ إثـر افرجًـل

افرجًل فِبىالن أو افٍسخ ،ويستىٔع احلـ ٚز اشـتًْ ٚدا

فِــبىالن ،فتًٚرضــف مــع حَــقق احلــ ٚز حســـ افْٔــٜ

هلــذه افَٚظــدة أن ي ـدؾع دظــقى افــبىالن أو افٍســخ

(افبدراوي ،ص ) 375 :ال

ادرؾقظ ٜظِٔف مــ افبـ ٚع إول ،وظْد ـذ ٓ يسـتىٔع

وظذ ذفؽ إذا حٚز افٌر مَْقًٓ مٚد ًيٕ ٚتٔج ٜتكف

افب ٚع أن يسسد ادَْقل أص ً
ال مـ احل ٚز ،ـام ٓ يستىٔع

ؿٕٚقين ،ـٖن يُقن ادبٔع مَْقًٓ بٚظف ادنسي إػ منس

أن يسسده إٓ مـثَ ً
ال بحـؼ افـرهـ احلٔـٚزي دهـِحٜ

ثٚن وشِّف إيٚه ،ثؿ أبىؾ شْد ادتكف أو ؾسخ ،ؾـ٘ن

احل ٚز إذا ـٚن ادنسي ؿد رهْف فِح ٚز ،وهـذا ـِـف ٓ

ادتكف إفٔف يستىٔع مع ذفؽ أن يتِّؽ ادَْقل متـك

يتؿ إٓ بٚحلٔٚزة ادستْدة إػ افسب ٛافهحٔ وادَسٕـٜ

ـٚن حسـ افْٔ ،ٜوذفؽ بٓٚشتْٚد إػ ؿٚظدة احلٔـٚزة ذم

بحسـ افْٔ( ٜظبدافبٚؿل ،ص  ،495 :افبـدراوي ،ج :

ادَْقل شْد احل ٚز ويُقن حؼ افب ٚع إول مَتهــ ًرا

 ، 1ص )509 ،375 ،374 :ال

ظِـام بـٖن تىبٔـؼ هـذه
ظذ مىٚفب ٜؽريّ ٜبٚفتًقيضً ،

وتىبٔ ًَ ٚفذفؽ  :ؿو ٝحمُّ ٜافَْض  :بٖن ترتٔٛ

ظذ حٚف ٜمتِؽ ادَْقل ؾحس ،ٛبؾ

إثر افرجًل فـبىالن ظَـد افبٔـع ،وإن ــٚن يَتيضـ

افَٚظدة ؽر ؿٚ

أيو ٚحلٚف ٜاـتسٚب حؼ ظْٔل ظِٔفال
إٕف صٚمؾ ً

اظتبٚر مُِٔ ٜادبٔع مل تْتَؾ مـ افب ٚع إػ ادنسي بسبٛ

ومـ إمثِ ٜظذ ذفـؽ  :أن يبٔـع صـخص مَْـقًٓ

افًَد إٓ أن ذفؽ ٓ يّْع مـ أن يُس ٛهذا ادنـسي

ٔخر ،ويبًٔف ادنسي فثٚفـ ٞأو يرهْـف مـثالً ،ثـؿ إن

أو افٌر تِؽ ادُِٔ ٜبسب ٛآخـر مــ أشـبٚب ـسـٛ

افب ٚع إول أبىؾ بًٔف أو ؾسـخف ،ؾٍـل هـذه احلـٚل،

ادُِٔ ٜإذا حتََ ٝرشا ىف افَٕٚقٕٔ( ٜضِبـ1931 ،ٜم ،

يٗدي مْىؼ إثر افرجًل فِـبىالن أو فٍِسـخ إػ أن

ج  ، 5 :ص َٕ( 723 :ض 1964/12/3م ضًـ 20

تْٓٚر ملٔع افتكؾٚت افتـل أجراهـ ٚادنـسي افثـٚين،

س  30ق)ال

ويسسد افب ٚع إول ادَْقل خٚف ًٔ ٚمـ تِؽ افتكؾٚت،
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الػرع اخلامس

ادىَِ ، ٜويست ٛظذ ثبقهتـ ٚبىـالن افًَـد افيـٚهر

تعارض األثر الرجعي لؾبطحن

(افهقري) حٔ ٞتًدم آثٚره ـِٕٔ( ٜهٚر ،ص 457 :

مع أحؽام الصورية

()23

()22

(افىًـ رؿؿ  377فسْ 46 ٜمُتـ ٛؾْـل  29صـٍحٜ

افهقري :ٜهـل اصـىْٚع ميٓـر ــٚذب ذم تُـقيـ

رؿؿ )1337ال وؿد يَتـك افًَد ادسـتس ظـذ تًـديؾ

تكف ؿٕٚقين(محٚد2003 ،م ،ص  ،)22 :ؾٚفهقري:ٜ

بًض أحُٚم افًَد افيٚهر (افهقري) ـتًديؾ بًـض

وضــع طــٚهري ُخيٍــل حََٔــ ٜافًالؿــ ٜافَٕٚقٕٔــ ٜبــغ

رشوضف ،أو أوصٚؾف ،ـًَد بٔع يسس هب ،ٜأو ظَد بٔـع

ادتًٚؿديـ ومـ ثؿ ؾ٘هن ٚتنتّؾ ظذ ظَديـ :أحـدمها :

مْخٍو ٚبَهد هتـرب
يذـر ادتًٚؿدان ؾٔف ثًّْ ٚصقر ًيٚ
ً

طٚهر ومًِـ فِْٚس ،وهق افًَـد افهـقري ،والثـاين:

ادنسي مـ دؾع رشقم افنٓر افًَٚري ـٚمِ ،ٜوهق مٚ

حََٔل وهق مستس بغ ادتًٚؿديـ ،ويىِؼ ظِٔف ذم فٌٜ

يسّك بٚفهقري ٜافْسبٔ ،ٜوٓ يست ٛظذ ثبقهت ٚبىالن

ادحٚـؿ ورؿ ٜافود ( ادٓدي ،ج  ، 1 :ص ) 185 :ال

افتكف افيٚهرٕ ،ن افىرؾغ هيدؾٚن إػ تًـديؾ آثـٚر

وافًَد ادستس ،ؿد هيدم افًَد افيٚهر ـِٔ ٜمـ ؽر

افًَد ٓ ،إظدام آثٚره ـام ذم افهقري ٜادىَِ( ٜظبـٚس،

أن يستبدفف بقء م ،ٚـٚفبٔع افهقري افذي هيـدف بـف

1959م  ،ص  ،247 ،246 :تْـــــٚؽق ،ص ،243 :

ادديـ إػ إخراج ادٚل مـ ذمتـف ادٚفٔـ ٜصـقر ًي ٚبَهـد

 ، 244ؾقده1999 ،م  ،ص )257 : 253 :ال

هتريبف مـ افدا ْغ ،بْٔام ييؾ ادٚل بٚؿ ًٔـ ٚذم ذمـ ٜافبـ ٚع
حســ ٛافقضــع احلََٔــل ،وهــذا يســّك بٚفهــقريٜ

وفبٔٚن حُؿ افًَد افهقري ذم افَٕٚقن ،ع ٛافتّٔٔز
بغ ادتًٚؿديـ وافٌر (افدا ـ واخلِػ اخلٚص)ال

( )23ذـرت حمُّ ٜافَْض ادكي ٜمٚهٔ ٜافهقري ٜادىَِٜ
( )22اخلِػ اخلٚص هق :مـ يتَِك مـ افسِػ ح ًَ ٚمًًْٔ ٚـٚن

وافْسبٔ ٜذم حُّٓ ٚافهٚدر ذم 1978/5/25م بَقهل:ٚ

ؿً ٚام ذم ذم ٜهذا افسِػ شقاء ـٚن هذا احلؼ ظْٔ ًٔ ٚأو

"افهقري ٜادىَِ ٜهل  :تِؽ افتل تتْٚول وجقد افًَد ذاتف،

صخه ًٔ ،ٚؾٚدنسي خِػ خٚص فِب ٚعٕٕ ،ف خيٍِف ذم

ؾُٔقن افًَد افيٚهر ٓ وجقد فف ذم احلََٔ ،ٜأم ٚافهقريٜ

خٚصٚ
مُِٔ ٜافًغ ادبًٔ ،ٜوصٚح ٛإٓتٍٚع يًتز خِ ًٍٚ
ً

افْسبٔ :ٜؾٓل افتل ٓ تتْٚول وجقد افًَد ،وإٕام تتْٚول ٕقع

خٚصٚ
دـ تَِك مْف هذا احلؼ ،وادحٚل فف يًتز خِ ًٍٚ
ً

افًَد أو رـًْ ٚؾٔف ،أو رش ًض ٚمـ رشوضف ،أو صخص

فِدا ـ ادحٔؾٕٕ ،ف خيٍِف ذم حَف ظذ احلؼ ادحٚل ال

ادتًٚؿديـ"ال
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أوالً -ادتعاقــدان  :افًَــد افْٚؾــذ بــغ ادتًٚؿــديـ

أوؾؼ دهِحتٓؿال وتيٓر مهـِح ٜافٌـر ذم افتّسـؽ

وخٍِٓام افًٚم ،هق افًَد احلََٔـل ادسـتس أو ورؿـٜ

بٚفًَد افيٚهر ،ذم حٚف ٜمـ ٚإذا بـٚع زيـد صـٔ ًئ ٚيُِّـف

افود أم ٚافًَد افيـٚهر ،ؾِـٔس فـف شـقى آشـؿ،

فًّرو بًَـد طـٚهر صـقري ،واحـتٍظ زيـد بُِّٔـٜ

وذفؽ ضب ًَ ٚفْص ادٚدة  245مـ افَٕٚقن اددينال

افقء ادبٔع بًَد حََٔل أي مستس ،أو ورؿ ٜافوـد

وظذ ذفؽ :إذا ـ ٕٝٚافهقري ٜمىَِ ،ٜـًَد بٔـع،

ؾٔجقز فدا ـ ظّرو ادنسي أن يتّسؽ بٚفًَد

ؾ٘ن ادُِٔـ ٜتيـؾ فِبـ ٚع وٓ تْتَـؾ إػ ادنـسي ،وٓ

افيٚهر افهقري ؾًٔتز أن ادُِٔ ٜإتَِ ٝؾً ً
ال إػ

يستىٔع خٍِف افًـٚم أن يىٚفـ ٛهبـ ٚوتْتَـؾ بـٚدراث

مديْف ادنسي وهق ظّرو ،وبٚفتٚيل عـقز فـف أن يٍْـذ

فِخِـػ افًــٚم فِبــ ٚع ،وــذفؽ إذا ـٕٚــ ٝافهــقريٜ

ظذ هذا افقء ويبًٔف بٚدزاد افًِْل اشتٍٔٚء حلَفال

ٕسبٔ ،ٜؾٚفًزة بٚحلََٔ ٜبغ ادتًٚؿديـ وخٍِٓام افًـٚم،

وـذا عقز فِخِػ اخلٚص فِّنـسي ظّـرو

وبٚفتٚيل ،إذا ـْ ٚبهدد ظَد بٔع يسس هب ،ٜؾٚفًزة بـغ

أن يتّسؽ هبذا افًَد افيٚهر افهقري ؾِق ؾرض

ادتًٚؿديـ وخٍِٓام افًٚم بٚهلب ٓ ٜبٚفبٔعال

ظّرا تكف ذم ادبٔع بٚفبٔع أو اهلب ٜأو افرهـ ،ؾٕ٘ـف
أن ً

هذا وينسط فتّسـؽ ادتًٚؿـديـ وخٍِٓـام افًـٚم

عقز فِّنسي افثٚين ،وادقهقب فف ،وافدا ـ ادـرهتـ،

بٚفًَد احلََٔل ادستس أو ورؿـ ٜافوـد أن يُـقن

افتّسؽ بٚفًَد افيٚهرٕ ،ن مـ مهـِحتف بَـٚء ادـٚل

صحٔح ٚمستقؾ ًٔ ٚفنـرا ىف افَٕٚقٕٔـ ٜأي ؽـر خمـٚفػ
ً

ظذ مِؽ شٍِف ظّرو حتك تستَر ادُِٔ ٜففال

فِْيٚم افًٚم وأداب ،وإٓ وؿع بٚض ً
ال وؾ ًَـ ٚفَِقاظـد

وٓ عقز فزيد أو ظّرو أن يتّسؽ بٕٚثر افرجًل

افًٚم ،ٜواظتز افًَد افيٚهر جد ًي ٓ ٚصـقر ًي ( ٚؾـقده،

فِبىــالن ،وافذي يًتز افًَد افهــقري ـٖن مل يُـ

ص  ،262 ،261 :ظبٚس ،ص )248 :ال
ثاك ًقا :حؽم العؼد الصوري بالـسبة لؾغـر (الـدائن
واخلؾف اخلاص) :

حٔ ٞإٕف ٓ وجقد فف ؿٕٚقًٕ ٚؾٓـق ذم حُـؿ افًـدم
وذفؽ محٚي ٜفألوضٚع افيٚهرة ،حتك ٓ ختتؾ افثَـ ٜذم
ادًٚمالتال

أم ٚبٚفْسب ٜفٌِر وهؿ دا ْق ادتًٚؿـديـ واخلِـػ

وفُـ ذفؽ ـِف بنـرط أن يُـقن افٌـر افـدا ـ

اخلٚص ؾِٓؿ أن يتّسُقا بٚفًَد افيٚهر افهقري

واخلِػ اخلٚص حسـ افْٔ ،ٜأي عٓؾ أن هذا افًَد

ـام أن هلؿ أن يتّسُقا بٚفًَد ادستس متك ـٚن ذفـؽ

صقري وؽر حََٔل ،وإٓ ضبؼ ظِٔـف إثـر افرجًـل
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فبىالن افًَد ،واحت ٟذم مقاجٓتف بقرؿ ٜافود (افًَد

افيٚهر رؽؿ صقريتف ،وأشبغ ظِٔٓؿ محٚيتف بنــرط أن

احلََٔل)ال

يتقاؾر فدهيؿ حسـ افْٔـ ،ٜوؿـرر ذفـؽ ذم ادـٚدة 244

وتىبٔؼ ذفؽ ييٓر ذم أن زيدً ا فق بٚع فًّرو مْزًٓ،

مدين ،وافتل تْص ظذ إٔـف" :إذا أبـرم ظَـد صـقري،

واحـتٍظ زيـد ذم ٍٕـس افقؿـ ٝبُِّٔـ ٜادْـزل بًَــد

ؾِدا ْل ادتًٚؿديـ وفِخِػ اخلٚص متك ـٕٚقا حسْك

حََٔل ،ثؿ اصسى بُر مـ ظّرو هذا ادْزل وهق يًِؿ

افْٔــ ٜأن يتّســُقا بٚفًَــد افهــقري ،ـــام أن هلــؿ أن

ظّرا اصساه بًَد صقري ،ؾٍل هـذه احلٚفـ ٜعـقز
أن ً

يتّسُقا بٚفًَد ادستس ،ويثبتقا بجّٔع افقش ٚؾ افًَد

فزيد أن َيت ٟبٕٚثر افرجًل فبىالن افًَد افهـقري،

افذي أرض هبؿ"ال

وَيت ٟبقرؿ ٜافود ذم مقاجٓ ٜبُرال

أيو ٚم ٚاشتَر ظِٔـف ؿوـٚء حمُّـ ٜافـَْض،
وهذا ً

أم ٚطٓقر مهـِح ٜافٌـر ذم افتّسـؽ بٚفًَـد

ؾَد جٚء ذم حُّٓ ٚافهٚدر ذم 1971/4/22م افذي

احلََٔل ،ؾتُقن ذم حٚف ٜم ٚإذا ـٚن افٌر دا ًْـ ٚفِبـ ٚع

جــٚء ؾٔــف " :فٌِــر حســـ افْٔــ ٜأن يتّســؽ بٚفًَــد

ـام ذم ادثٚل ،حٔ ٞعقز فف أن يتّسؽ بٚفًَد احلََٔل

افيٚهر ،متك ـٚن هذا افًَد ذم مهِحتف ،وٓ عـقز أن

ادستس أو ورؿ ٜافود وافذي يَيض بٖٕف ٓ وجـقد

َيٚج ادنسي بقرؿ ٜؽر مسـجِ ،ٜتٍٔـد صـقريٜ

هلذا افبٔع ،وبٚفتٚيل عقز فف أن يٍْذ ظـذ افقـء ادبٔـع

ظَد افب ٚع فف متك ـٚن ٓ يًِؿ بهقري ٜذفـؽ افًَـد"

ظذ أشٚس إٔف بٚق ذم ذم ٜمديْفال

(ضِبــــــــ ،ٜج ، 8 :صَٕ( 424 ،423 :ــــــــض

خٚص ٚفِبـ ٚع ،ـّنـس
وـذفؽ إذا ـٚن افٌر خِ ًًٍ ٚ
أو دا ـ مرهتـ ،ؾٕ٘ف يستىٔع افتّسؽ بٚفًَد احلََٔـل

1971/4/22م ،افىًـ رؿؿ  ،485س 36قَٕ ،ض
1979/12/3م ،افىًـ رؿؿ  103س 48ق)ال

فتيؾ ادُِٔ ٜؿ ّٜ ٚدـ بٚع فف افًغ ،أو ييؾ افرهـ ؿً ٚام

وحُّٓـــ ٚذم 1978/5/11م افـــذي ورد ؾٔـــف:

ظذ ظغ ممِقـ ٜفِّـديـ افـراهـ(ؾـقده ،ص ،261 :

"فِدا ـ ادتًٚؿد أن يتّسؽ بٚفًَد افيـٚهر متـك ــٚن

 ،262ظبٚس ،ص )248 :ال

حسـ افْٔ ،ٜوادٍروض أن افدا ـ حسـ افْٔ ٓ ٜظِؿ فف

وهُذا يتو أن إثر افرجًل فِبىالن ،يتًٚرض

بٚفًَد ادستس ،وظذ مـ يدظل ظُس ذفؽ أن يثب ٝمٚ

مع محٚي ٜافدا ْغ واخلِػ اخلٚص ذم أحُٚم افهقري،ٜ

يدظٔـــــف"( ضِبـــــ ،ٜج ، 8:صَٕ( 423 :ـــــض

وأن ادؼع رج مهِح ٜادتًٚمِغ ظذ أشٚس افًَـد

1978/5/11م ،افىًـ رؿؿ  286س 43ق)ال
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وحُّٓــ ٚافهــٚدر ذم 1981/11/29م مــ ٚيــع:

وضب ًَ ٚفَِٚظـدة افًٚمـ ٜفألثـر افرجًـل فِـبىالن،

"افٌر افذي تَهده ادٚدة  244مـ افَٕٚقن اددين هـق

يْبٌل بًد طٓقر احلََٔـ ،ٜأن تُـقن تهــرؾٚت هـذا

مـ يُس ٛح ًَـ ٚبسـب ٛيٌـٚير افتــكف افهـقري،

افنخص ادٚضٔ ٜبٚضِ :ٜفهدوره ٚمـ ؽـر ذي صـٍٜ

ؾٔجقز دـ ـس ٛمـ افب ٚع ح ًَ ٚظذ ادبٔع ـّنس ثـٚن

حََٔٔ ،ٜفُـ د ٚـ ٕٝٚهذه افْتٔج ٜتتًٚرض مع محٚيـٜ

أن يتّسؽ بهقري ٜافبٔع افهٚدر مــ افبـ ٚع صـقريٜ

افٌر حسـ افْٔ ،ٜوجدت ٕيري ٜافٌِط افنـ ٚع يْنـئ

مىَِ ٜفٔزيؾ ملٔع افًقا ؼ افَ ّٜ ٚذم شبٔؾ حتَٔـؼ أثـر

احلؼ ،وافتل مـ صٖهن ٚتٍْٔذ مثؾ هذه افتكؾٚتال

ظَده ،وفق ـٚن افًَد ادىًقن ؾٔـف مسـج ً
ال "( ضِبـ،ٜ
1991م ،ج ٕ ، 354 ، 353 ، 5 :هٚر1998م ،ص :

ومـــ ؿبٔــؾ إمثِــ ٜظــذ ذفــؽ :تًٚمــؾ افــقارث
افيــٚهر  ،وافقـٔــؾ افيــٚهر وافْ ٚــ ٛافيــٚهر
()24

()25

()26

َٕ ، 452ــض 1981/11/29م ،ضًـــ رؿــؿ 489
فسْ 48 ٜمُت ٛؾْل  32صٍح)2163 ٜال

( )24افقارث افيٚهر هق :مـ تٗول إفٔف ـؾ افسـ ٜأو بًوٓ،ٚ
بقصٍف صٚح ٛاحلؼ افؼظل ذم ذفؽ ،بحٔ ٞاشتَر فدى
ظّقم ادتًٚمِغ آظتَٚد بُِّٔتف احلََٕٔٔ ٜمقال افسـٜ

الػرع السادس

بٚظتبٚره افقارث افؼظل هل ،ٚثؿ ييٓر بًد ؾسة مـ افزمـ

فؽرة الغؾط ال ائع يولد احلق

افقارث احلََٔل فِسـ ،ٜأو د ٚآل مـ أمقاهل ٚهلذا افقارث

يًز افٍَٓٚء ظـ ؾُرة افٌِـط افنـ ٚع يقفـد احلـؼ
أيو:ٚ
بَقهلؿ :مبدأ افٌِط افن ٚع يْنئ احلؼ ،وبَقهلؿ ً
ٕيري ٜاديٓر اخلٚدع َيّل ادخدوعال
ومًْك هذه افٍُرة  :أن يقجـد صـخص ذم مرــز

افيٚهر ،مىٚف ًب ٚبٚشسداد م ٚآل إػ افقارث افيٚهر بٌر
وجف حؼ(ظبد افرمحـ ،صـ )417ال
( )25افقـٔؾ افيٚهر هق :مـ يزم افتكف بٚشؿ صخص آخر،
مع إكاف آثٚره حلسٚب ومهِح ٜهذا إخر ،دون
وـٚف ٜؿ ّٜ ٚبغ إصٔؾ وافقـٔؾال مثٚل ذفؽ ،جمٚوزة

ؿٕٚقين طٚهر ،يًتَد بحسـ ٕٔ ٜذم صـحتف ،ــام يًتَـد

افقـٔؾ حلدود افقـٚف ،ٜوإبرام افقـٔؾ فِتكف بًد إتٓٚء

أيو ،ٚويتًٚمِقن مًـف ظـذ
افْٚس ذم صح ٜهذا ادرـز ً

افقـٚفٕ ٜي شب ،ٛوإبرام افقـٔؾ فِتكف رؽؿ بىالن

هذا إشٚس ،ثؿ يتبـغ ذم وؿـٓ ٝحـؼ بىـالن هـذه

افقـٚف ،ٜوؽر ذفؽ(افًىٚر1975،م  ،صـ )242ال

افهٍ ،ٜأي ظدم حََٔتٓٚال

( )26افْ ٛ ٚافيٚهر هق :مـ يتكف ذم حؼ إصٔؾ دون
ٕٔٚب ،ٜاظتًَ ٚدا مْف بقجقده ،ٚوينسط ذم افْ ٛ ٚافيٚهر
رشوط ،مْٓ -1 : ٚأن يًّؾ افْ ٛ ٚبٚشؿ إصٔؾ دون=
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وافدا ـ افيٚهر وؽـرهؿال( أبـق افسـًقد ،زهـران ،
()27

 1998م  ،ص ،268 :ؿرة  ،ص ،42 :افبدراوي ،ج ،
ص)376 :ال
ؾٚفقارث افيٚهر يًتز ٍٕسف وارث ً ،ٚويًتزه افْـٚس
ـذفؽ ،فًـدم وجـقد ؿريـ ٛأؿـرب مْـف َيجبـف ظــ

 ،303ؿرة ،ص 41 :وم ٚبًده)ٚال
هذا وؿد اختِػ افٍَف وافَوٚء حقل اختٚذ افٍُـرة
افسٚبَ ٜمبد ًأ ظً ٚم ٚيرسي ظذ ملٔع احلٓٚت ،أم يَتـك
ظذ احلٓٚت آشتثْ ٜٔ ٚافتل وردت ذم صٖهنٕ ٚهقص
ؿٕٚقٕٜٔال

اإلرث ،ؾ٘ذا تكف ذم افسـ ٜـقارث ،ثؿ طٓر وارث

أوالً :االجتاه الػؼفي :وؾٔف رأيٚن :

آخر َيجبف ،ؾٓؾ تسَط تِؽ افتكؾٚت افتـل أجراهـٚ

األول :يرى إٔهٚره أن ؾُـرة إوضـٚع افيـٚهرة

تب ًً ٚفسَقط حـؼ اإلرث وــذفؽ ادـقىص إفٔـف إذا

تىبؼ ظذ ملٔع احلٓٚت ،ومـ ثؿ تهحٔ افتــكف

تكف ذم إصٔٚء ادقىص هب ،ٚثؿ طٓـرت بًـد ذفـؽ

افهٚدر مـ صٚح ٛافقضـع افيـٚهر ،واظتبـٚره ـٖٕـف

وصٔ ٜأخرى ظدل هب ٚادقيص ظـ وصٔتف إوػ ،ؾـ٘ن

صدر مـ صٚح ٛادرـز احلََٔـل ،وظِٔـف ؾٓـق يْـتٟ

مثؾ هذه افتكؾٚت ٓ تسَط محٚي ٜفٌِر حسـ افْٔـ،ٜ

ٍٕس أثٚر افَٕٚقٕٜٔال

وذفؽ إظامًٓ فٍُرة افٌِـط افنـ ٚع يقفـد احلـؼ (ظبـد

وظِــ ٜذفــؽ :محٚيــ ٜافـــرضورات آجتامظٔــ،ٜ

افرمحـ ،ص ،417 :ظبد افبٚؿل ،ص ،494 :افًىـٚر،

وادهــِح ٜافًٚمــٕ :ٜن احلٚجــ ٜإػ ـٍٚفــ ٜإمــٚن

1975م  ،ص ،242 :افهده1986 ،م  ،ص،302 :

فًِّٚمالت ذم ادجتّع تَتيض ذفـؽ :حتـك ٓ َيجـؿ
افْٚس ظـ إبرام افًَقد ؾٔام بْٔٓؿ ،ؾوـ ً
ال ظــ ذفـؽ،

=ٕٔٚبٜال  -2حسـ ٕٔ ٜافٌر ،أي ظدم ظِّف بٕٚتٍٚء افْٔٚب ٜأو
بىالهن ٚأو إَو ٚٓ ٚأو دمٚوز حدودهٚال  -3أن يَقم ميٓر

ؾ٘ن مــ افهـً ،ٛإن مل يُــ مــ ادسـتحٔؾ أحًٕٔٚـ،ٚ
مًرؾ ٜادرـز افَٕٚقين افهحٔ فنخص مًغ ،أو دٚل

خٚرجل مْسقب إػ إصٔؾ يزر آظتَٚد بقجقد افْٔٚب،ٜ

مًغ ،أي مًرؾ ٜمـ ٚإذا ــٚن ادرــز اخلـٚرجل يىـٚبؼ

وظدم دمٚوز حدوده( ٚافهده1986 ،م  ،صـ ،302

ادرـز افَٕٚقين ذم احلََٔـ ٜأم ٓ (افبٔـف1993 ،م،ص :

)303ال

،12ظبد افرمحـ ،ص )418 ،417 :ال

( )27افدا ـ افيٚهر هق :مـ َيقز افديـ بحسـ ٕٔ ،ٜـٚفقارث
افيٚهر ،وافقؾٚء فف صحٔ ـام أصٚرت إػ ذفؽ ادٚدة 333
مدينال

الثاين  :يرى إٔهٚره أن افقضع افيٚهر ٓ يىبـؼ إٓ
ظذ احلٓٚت افتل وردت ذم ٕهقص ؿٕٚقٕٔ ٜاشتثْ،ٜٔ ٚ

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)
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ـٚدٚدة  17مـ ؿٕٚقن افنٓر افًَٚري ،وادٚدة ،3/238

حسـ افْٕٕٔ ٜف ـٚن يًِؿ أن هذا افتكف افتزظـل ٓ

 1034 ،897 ،478 ،333 ،244مـ افَٕٚقن اددين،

يُِّــف جمِــس اإلدارة بٌــر تــرخٔص مـــ اجلًّٔــٜ

وادٚدة  45مـ ؿٕٚقن ادقاري ٞرؿؿ  77فسْ1943 ٜمال

افًّقمٔــ ٜفِّســٚمهغ ،وٓ يِّــؽ تقـٔــؾ ؽــره ذم

وظِِقا ذفؽ ،بٖن افَٕٚقن ادكي مل يًتد بٚفقضـع

إجرا ف ،ومـ ثؿ ؾ٘ن مقاؾَ ٜاددير ظذ هـذا اإلبـراء ٓ

افيٚهر إٓ ذم هذه افْهقص آشتثْ ،ٜٔ ٚوآشتثْٚء ٓ

تُقن حج ٜظذ افؼـ ٜافىٚظًْٕٓ ٜدام ٕٔٚبتف ظْٓ ٚذم

يَٚس ظِٔف ،ـام أن ذم ٕهقص هذا افَـٕٚقن مـَ ٚيّـل

احلََٔ ٜوافيـٚهر"(ٕهـٚر ،ج ، 9 :ص ،519 :ضِبـ،ٜ

افٌر حسـ افْٔ ،ٜوبٚفتٚيل ٓ داظل جلًؾ هـذه افٍُـرة

ج ، 10 :صَٕ ، 816 ، 815 :ض 1971/1/21م،

مبد ًأ ظً ٚم( ٚزـل ،ص )252 ،251 :ال

افىًـ رؿؿ  225فسْ 36 ٜمُت ٛؾْل  22صٍح ٜرؿؿ

ثاك ًقا  :االجتاه الؼضائي :وؾٔف رأيٚن:

)100ال

األول :يرى جًؾ هذه افٍُرة مبد ًأ ظً ٚم ٚيرسي ظذ

 -2ـام ؿو ٝبٖٕـف" :يستـ ٛظـذ افتهــرؾٚت

ملٔع احلٓٚت ،وييٓر ذفؽ مـ ظرض إحُٚم أتٔ،ٜ

افهٚدرة مـ صٚح ٛادرـز افيٚهر ادخٚفػ فِحََٔـٜ

ادٗيدة هلذه افْيري ،ٜوذفؽ ظذ افْحق افتٚيل:

إػ افٌر حسـ افْٔ ٜم ٚيست ٛظذ افتكؾٚت افهٚدرة

 -1ؿو ٝحمُّ ٜافَْض بٖٕف" :ينسط ٓظتبـٚر

مـ صـٚح ٛادرــز احلََٔـل ،متـك ـٕٚـ ٝافنـقاهد

افقـٔـؾ افيــٚهر ًٕ ٚبـ ٚظـــ ادقــؾ ،أن يُــقن اديٓــر

ادحٔى ٜبٚدرـز افيـٚهر مــ صـٖهن ٚأن تقفـد آظتَـٚد

اخلٚرجل افذي أحدثف إخر خٚض ًئ ،ٚوأن يُقن افٌـر

افًٚم بّىٚبَ ٜهذا ادرـز فِحََٔ ،ٜوإذا ـٚن يبـغ مــ

افذي تًٚمؾ مـع افقـٔـؾ افيـٚهر ؿـد إخـدع بّيٓـر

احلُؿ آبتدا ل افذي أيده احلُؿ ادىًقن ؾٔف وأحـٚل

تَهـرا ذم
افقـٚف ٜاخلٚرجل دون أن يرتُ ٛخى ًٖ ،أو
ً

إفٔــف أن افىــٚظـ ؿــد متســؽ ذم دؾٚظــف أمــٚم حمُّــٜ

اشتىالع احلََٔ ،ٜود ٚــٚن تًٔـغ ادـدير وؾَـ ً ٚفْيـٚم

ادقضقع بٖٕف ص أن َٕٚب ٜمستخدمل ؿْـٚة افسـقيس

افؼـ ٜادنٓر وافذي صٚر حجـ ٜظـذ افُٚؾـٓ ٜ

ؿد زال وجقده ٚافَٕٚقين بهدور افؼـ ٜافًٚدٔ ٜبَْـٚة

يست ٛظِٔف خِؼ ميٓر خٚرجل خٚضئ مــ صـٖٕف أن

افسقيس إٓ أن وجقده ٚافًٍـع ؿـد طـؾ ؿـً ٚام حتـك

خيدع ادتًٚمؾ مًف ،وـٚن ادديـ افذي اتٍـؼ مًـف ظـذ

صدور ؿرار وزير افنئقن آجتامظٔـ ٜرؿـؿ  21فسـْٜ

إبرا ف مـ جزء مـ افديـ ادسـتحؼ ذم ذمتـف ٓ ،يًتـز

1959م ،حٔــ ٞطِــ ٝتبــٚرش ٕنــٚضٓ ٚحتــك هــذا
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افتٚريخ ،وأن هذا افقجقد افًٍـع افيـٚهر افـذي ــٚن

الثاين  :وهق ادًـٚرض جلًـؾ ؾُـرة افيـٚهر مبـد ًأ

مًس ًؾ ٚبف مـ هٔئ ٜؿْٚة افسقيس ،ومـ مُت ٛافًّـؾ،

ظً ٚم ،ٚواؿتهٚره ٚظذ احلٓٚت آشـتثْ ٜٔ ٚافـقاردة ذم

ومـــ افــقزارة ادىًــقن ضــده ٚمـــ صــٖٕف أن عًــؾ

افتؼيع ،ويتو ذفؽ مم ٚيع مـ إحُٚم :

افته ــرف افهــٚدر مـــ افَْٚبــ ٜإفٔــف ذم هــذه افٍــسة

 -1حُؿ حمُّ ٜافَْض افذي ؿو ٝؾٔـف بٖٕـف :

صحٔح ،ٚمثِف ذم ذفؽ مثؾ افتكف افذي يهدر مــ
ً

"تْص ادٚدة  466مـ افَٕٚقن ادـدين ذم ؾَرهتـ ٚإوػ

ادقطػ افذي يستّر ذم أداء وطٍٔتف بًد إتٓٚء وٓيتف،

ظذ إٔف "إذا بٚع صخص صٔ ًئ ٚمًًْٔ ٚبٚفـذات ٓ يُِّـف

ؾ٘ن احلُؿ ؾٔف إذا أضِـؼ افَـقل بـبىالن افتهــرؾٚت

جٚز فِّنسي أن يىِ ٛإبىٚل افًَد" وبٍَرهت ٚافثٜٕٔٚ

افهٚدرة مــ ادرــز افيـٚهر وأؽٍـؾ بحـ ٞافىـٚظـ

ظذ إٔف وذم ـؾ حٚل ٓ يرسي هذا افبٔع ذم حؼ ادٚفـؽ

ه بَّقفــ ٜأن ٕيريــ ٜادقطــػ افًٍــع

فًِغ ادبًٔ ٜوفق أجٚز ادنسي افًَد" ،وإذا ــٚن بٔـع

خمتِػ ظِٔٓ ٚوٓ حمؾ فالشتدٓل هبـ ،ٚيُـقن منـق ًبٚ

افقارث افيٚهر هق بٔع مِؽ افٌر وـ ٕٝٚظبٚرة افْص

بٚخلىــٖ ذم تىبٔــؼ افَــٕٚقن وافَهــقر ذم افتســبٔ"ٛ

واضح ٜذم ظدم رسيٚن بٔع مِؽ افٌر ذم حؼ ادٚفـؽ،

(ٕهـــٚر ،ج ، 9 :ص ، 520 :ضِبـــ ،ٜج ، 10 :ص،

ؾٕ٘ف ٓ عقز اخلروج ظـ

ي افْص بدظقى اشتَرار

َٕ ،816 :812ــض  ،1975/11/22افىًـــ رؿــؿ

ادًٚمالت ،يٗــد هـذا افْيـر أن افَـٕٚقن ظْـدم ٚأراد

 630فسْ 39 ٜمُت ٛؾْل  36صـٍح ٜرؿـؿ ،1462

محٚي ٜإوضٚع افيٚهرة ،وضع هلـٕ ٚهق ًصـ ٚاشـتثْٜٔ ٚ

وَٕض 1979/12/29م ،افىًــ رؿـؿ  878فسـْٜ

يَتك تىبَٔٓ ٚظذ احلـٓٚت افتـل وردت ؾٔٓـ ،ٚؾَـد

 46مُتـــ ٛؾْـــل  3صـــٍح ٜرؿـــؿ  ،412وَٕـــض

ٕص افَٕٚقن اددين ذم ادٚدة  224ظـذ إٔـف " :إذا أبـرم

1979/5/2م ،افىًـ رؿؿ  1125فسْ 48 ٜمُتـٛ

ظَد صقري ؾِـدا ْل ادتًٚؿـديـ وفِخِـػ اخلـٚص،

ؾْل  3صٍح ٜرؿـؿ  ،263وَٕـض 1981/2/21م،

متك ـٕٚقا حسْك افْٔ ٜأن يتّسُقا بٚفًَـد افهـقري،

افىًـ رؿؿ  354فسْ 44 ٜمُت ٛؾْل  32صٍح ٜرؿؿ

ـام أن هلؿ أن يتّسُقا بٚفًَد ادسـتس ويثبتـقا بجّٔـع

 ،2374وَٕض 1989/5/1م ،افىًـ رؿؿ  65فسْٜ

افقش ٚؾ صقري ٜافًَد افذي أرض هبؿ ،وإذا تًٚرضٝ

 ،56مُت ٛؾْل  4صٍح ٜرؿؿ )249ال

مهٚف ذوي افنٖن ؾتّسؽ بًوـٓؿ بٚفًَـد افيـٚهر

وحتَٔــؼ ظْــٚ

ومتســؽ آخــرون بٚفًَــد ادســتس ـٕٚــ ٝإؾوــِٜٔ
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فألوفــغ"ال وبٚدــٚدة  233ظــذ إٔــف "إذا ـــٚن افقؾــٚء

افيٚهر ذم بًض احلٓٚت ادحـددة مل يوـع هلـ ٚؿٚظـدة

فنخص ؽر افدا ـ أو ٕ ٚبف ،ؾال تزأ ذم ٜادديـ إٓ إذا

حُـام يسـتَؾ
ظٚم ٜتْيّٓ ٚوإٕام أؾرد فُؾ حٚف ٜمْٓـٚ
ً

أؿر افدا ـ هذا افقؾٚء أو ظٚدت ظِٔف مًٍْ ٜمْف ،وبَدر

بؼا ىف اخلٚص ٜظـ ؽره ـام هق احلٚل بٚفْسب ٜفِْٛ ٚ

هذه ادًٍْ ،ٜأو تؿ افقؾـٚء بحســ ٕٔـ ٜفنـخص ــٚن

افيــٚهر (م )107وافــدا ـ افيــٚهر (م )333وهــل

افديـ ذم حٔٚزتف"ال وذم ادـٚدة  1034ظـذ إٔـف "يبَـك

حٓٚت اشتثْ ٓ ٜٔ ٚيَٚس ظِٔٓٚال د ٚــٚن ذفـؽ وــٚن

ؿً ٚام دهِح ٜافدا ـ ادرهتـ افرهـ افهٚدر مــ ادٚفـؽ

احلُؿ ادىًقن ؾٔف ؿد خٚفػ هذا افْيـر وأيـد احلُـؿ

افذي تَرر إبىٚل شْد مُِٔتـف أو ؾسـخف أو إفٌـٚؤه أو

تٖشٔســ ٚظــذ أن
ادســتٖٕػ بــرؾض دظــقى افىــٚظـ
ً

زوافف ٕي شب ٛآخر ،إذا ـٚن هذا افدا ـ حسـ افْٔـٜ

اإلجٚرة افهٚدرة ممـ فف احلٔٚزة ادٚديـ ٜفًِـغ تٍْـذ ذم

ذم افقؿ ٝافذي أبرم ؾٔف افًَد"ال إذا ــٚن ذفـؽ وــٚن

حؼ ادٚفؽ احلََٔل متـك ــٚن ادسـتٖجر حســ افْٔـٜ

احلُؿ ادىًقن ؿد أؿـٚم ؿوـٚءه ظـذ أن بٔـع افـقارث

ؿٔٚش ٚظذ ؾُرة ٍٕٚذ تــكؾٚت ادٚفـؽ افيـٚهر ودون
ً

افيٚهر صحٔ ٕٚؾذ ذم حؼ افقارث احلَٔــــَل ،ؾٕ٘ـف

شْد مـ افَٕٚقن ،ؾٕ٘ف يُقن مًٔ ًب ٚبّخٚفٍ ٜافَٕٚقن ممـٚ

يُقن ؿد خٚفــــػ افَٕٚقن"(ضِب ،ٜج ، 3 :ص،89 :

يتًغ مًف َٕوـف دون حٚجـ ٜإػ بحـ ٞبـٚؿل شـبٛ

َٕ ،90ــض 1979/3/29م افىـــــًـ رؿــؿ 401

افىًـ"(َٕض  16يقٕٔف شـْ1983 ٜم ،افىًــ رؿـؿ

س 43ق)ال

 1420فســْ 49 ٜق ،منــٚر إفٔــف :ؿــرة  ،ص ،131 :

 -2ـام ؿو ٝبٖٕف" :د ٚـٚن افَٕٚقن اددين يـْص
ذم ادــٚدة  145ظــذ أن "يْـــكف أثــر افًَــد إػ

 ،132ضِبــــــــ ،ٜج  ، 5 :ص  767 :وَٕــــــــض
1984/12/10م ضًـ  1773س 53ق)ال

ادتًٚؿديـ واخلِػ افًٚم الالال" وذم ادٚدة  152ظذ إٔـف

وافرأي إول ذم افٍَف وافَوٚء وهق ادٗيد فٍُـرة

"ٓ يرت ٛافًَد افتزا ًم ٚذم ذم ٜافٌر الالال" ؾَد دل ظـذ

افيٚهر بهٍ ٜظٚم ٜهق افراج  ،وفًؾ مم ٚينر إػ ذفؽ

إٔف ٓ يٖخذ أصـ ً
ال إٓ بّبـدأ شـِىٚن اإلرادة افـذي ٓ

أن حمُّ ٜافَْض ظْدم ٚرأت هذا افتْـٚؿض بـغ هـذه

يًتد بٚفتكف افهٚدر مـ ؽر ذي صٍ ٜؿبؾ صـٚحٛ

إحُٚم وؽره ٚاجتًّ ٝـٚؾـ ٜدوا رهـ ٚوأصـدرت

احلؼ ظذ شْد مـ اشتَرار ادًٚمالت ،ويٗـد ذفؽ أن

حُام يًتز افٍُرة افسٚبَ ٜؿٚظدة أشٚشـٔ ،ٜتِتـزم هبـٚ
ً

افنٚرع حْٔام أراد ذم افتَْغ ادـدين آظتـداد بٚفقضـع

ملٔع ادحٚـؿ ادكيٜال

68
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ادطؾب الثاين

وٕص ادبدأ افَـٕٚقين افهـٚدر ظــ ادُتـ ٛافٍْـل
دحُّ ٜافَْض ـٚفتٚيل" :إصؾ أن افًَقد ٓ تٍْذ إٓ

ادساس بحؼو الغر من خحل األثر الرجعي لإلجازة

ذم حؼ ظٚؿدهي ،ٚوأن صٚح ٛاحلؼ ٓ يِتزم بـام يهـدر

تْص ادٚدة (  2/139مدين مكي ) ظذ أن إجٚزة

ظـــ ؽــره مـــ تكــؾٚت بنــٖهن ،ٚإٓ إٔــف بٚشــتَراء

افًَد افَٚبؾ فإلبىٚل ٓ ،عقز أن ختـؾ بحَـقق افٌـر

ٕهقص افَٕٚقن اددين ،يبغ أن ادؼع ؿد اظتد ذم ظدة

بَقهل" :ٚوتستْد اإلجٚزة إػ افتٚريخ افذي تؿ ؾٔف افًَد

تىبَٔٚت هٚم ٜبٚفقضـع افيـٚهر ٓظتبـٚرات تقجبٓـٚ

دون إخالل بحَقق افٌر"ال

افًداف ٜومحٚي ٜحرــ ٜافتًٚمـؾ ذم ادجتّـع ،وتْوـبط

وؿد ورد هـذا افـْص ذم ادـٚدة  198مــ ادؼـوع

ملًٔ ً ٚمع وحدة ظِتٓ ٚواتسٚق احلُؿ ادنسك ؾٔٓ ،ٚبـام

افتّٓٔدي ظذ افْحق افتٚيل " :وتْسـح ٛاإلجـٚزة إػ

َيــقل ووصــٍٓ ٚبٓٚشــتثْٚء ،وتهــب ؿٚظــدة واجبــٜ

افتــٚريخ افــذي تــؿ ؾٔــف افًَــد دون إخــالل بحَــقق

اإلظــامل متــك تــقاؾرت مقجبــٚت إظامهلــ ٚواشــتقؾٝ

افٌـــر"( جمّقظـــ ٜإظـــامل افتحوـــري ، ٜج، 2 :

رشا ط تىبَٔٓ ،ٚومٗداه ٚإٔف إذا ـٚن صٚح ٛاحلؼ ؿـد

ص)246 - 240:ال

أشٓؿ بخىئف شِ ًب ٚأو إعً ٚب ٚذم طٓقر ادتكف ظذ

ؾٚإلجٚزة تِحـؼ افًَـد افَٚبـؾ فإلبىـٚلٕ ،ن فـف

احلؼ بّيٓر صٚحبف ،مم ٚيـدؾع افٌـر حســ افْٔـ ٜإػ

وجق ًدا ؿٕٚقٕ ًٔ ،ٚم ٚدام أن بىالٕف مل يتَرر ،وإن ـٚن هذا

افتًٚؿد مًف فِنقاهد ادحٔى ٜهبذا ادرــز ،وافتـل مــ

افقجقد مٓد ًدا بـٚفزوال ،ؾـ٘ذا حلَتـف اإلجـٚزة اشـتَر

صٖهن ٚأن تقفد آظتَـٚد افنـ ٚع بّىٚبَـ ٜهـذا اديٓـر

وجقد افًَد هن ًٚٔ ٚؽر مٓدد بـٚفزوال ،ويًتـز افًَـد

فِحََٔ ،ٜمَتوٚه ٍٕٚذ افتــكف ادـزم بًـقض بـغ

صحٔح ً ٚمـ وؿ ٝصدوره ٓ مــ وؿـ ٝاإلجـٚزة أي

صٚح ٛافقضع افيٚهر ،وؽر حسـ افْٔ ٜذم مقاجٓـٜ

بٖثر رجًلال

صٚح ٛاحلؼ"(َٕض 1986/2/16م ،افىًــ رؿـؿ

فُـ افَٕٚقن ؿٔد هذا إثر ،وجًِـف ٓ يســري إٓ

 826فسْ 54 ٜق "منٚر إفٔف ظْد ؿرة  ،ص ) 209 :ال

ؾٔام بغ ادتًٚؿديـ ٓ بٚفْسب ٜإػ افٌر ممـ ـسـ ٛح ًَـٚ
ظْٔ ًٔ ٚظذ افقء مقضقع افًَد ؾِـق أن ؿـ ً ٚا بـٚع
()28

وتتّٔام فٍِ ٚدة ،أصر إػ أن هْٚك ؾر ًؿ ٚبغ ظَد حلَتف
()28
ً
اإلجٚزة ،وظَد زال بىالٕف بٚفتَٚدم مـ حٔ ٞحَقق =
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ظًْٔ ٚومثؾ هذا افبٔع ؿٚبـؾ فإلبىـٚل وبًـد بِقؽـف

افٌر هْ ٚاخلِػ افًٚم دـ صدرت مْف اإلجـٚزة وهـؿ

شـ افرصـد ،وؿبـؾ إجٚزتـف فِبٔـع رهــ افًـغ ،ؾـ٘ن

ورثتف ،وـذفؽ دا ْق ادجٔز َيت ٟظِٔٓؿ بٚإلجٚزة ،وٓ

إجٚزتف افبٔع بًد ذفؽ ٓ ترض افدا ـ ادرهتـ ،وتْتَـؾ

يســتىًٔقن افىًـــ ؾٔٓــ ٚإٓ ضب ًَــٕ ٚحُــٚم افــدظقى

افًغ إػ ادنسي مثَِ ٜبحؼ افرهـ ( افسـْٓقري ،ج:

إرضارا بحَـقؿٓؿ،
افبقفٔهٔ ٜإذا صـدرت اإلجـٚزة
ً

 ، 1ص )523 :ال

وـذفؽ خٍِٚء ادتًٚؿد أخر افذي فٔس فف حؼ إبىٚل

()29

هذا ،وؿد اختِػ افٍَف ذم تًِٔؾ ظدم رسيٚن إثـر

افًَد ٓ يًتزون مـ افٌر ،وتيؾ حَـقؿٓؿ خٚضـًٜ

افرجًل فإلجٚزة ذم هذه احلٚل ،ورج افبًض افـرأي

حلُؿ افَقاظد افًٚم ( ٜحسْل1984،م  ،ص، 130 :

افَ ٚؾ بٖن ظدم رسيٚن إثـر افرجًـل إلجـٚزة افًَـد

تْٚؽق ،ص ،240 :افؼؿٚوي  ،ص)272 ،271 :ال

افَٚبؾ فإلبىٚل ظذ افٌـر بسـب ٛأن افَـٕٚقن ؿـرر فـف

هذا ومـ افٍَٓٚء مـ ذه ٛإػ ظُس هـذا افَـقل

ذفؽ بَّتـ ٙافٍَـرة افثٕٔٚـ ٜمــ ادـٚدة  139شـٚفٍٜ

افسٚبؼ ،ورأى أن افبٔع افهٚدر مــ افَـٚ

افذـرال

حتك يتَرر بىالٕف ،وفذفؽ تْتَؾ ادُِٔ ٜإػ ادنـسي،

وظذ ذفؽ ؾٚفٌر هْ ،ٚهؿ اخلِػ اخلٚص دـ ــٚن
فف حؼ إبىٚل افًَد أي ادجٔز ومــ ثـؿ ٓ يًتـز

ويُقن افرهـ افهٚدر مــ افَـٚ

صـحٔ

بًـد بِقؽـف شــ

صٚدرا مـ ؽر مٚفؽ وٓ يرسي ذم حؼ ادٚفـؽ
افرصد
ً
وهق ادنسي ،ومـ ثؿ يست ٛظذ إجٚزة افبٔـع إتَـٚل

= افٌر ،ؾٕٚثر افرجًل فإلجٚزة – ـام ذـرت – يْبٌل أن
ٓ يرض بحَقق افٌر ،أم ٚإثر افرجًل فزوال افبىالن
بٚفتَٚدم ،ؾحَقق افٌر بف تتٖثر ،وذفؽ مثؾ أن يبٔع ؿٚ

أيو ٚدظقى ظدم ٍٕٚذ افتكؾٚت ،وهل
( )29ويىِؼ ظًِٔٓ ٚ

ظًْٔ ٚوٓ يتّسؽ بًد بِقؽف شـ افرصد ب٘بىٚل افًَد

تِؽ افدظقى افتل يرؾًٓ ٚافدا ـ فٔدؾع ظـ ٍٕسف ٕتٟ ٚ

ؾٔتَٚدم افبىالن ويزول ،ويًتز افبٔع صحٔح ً ٚمْذ صدوره

إرضارا بحؼ
ؽش ادديـ إذا ظّد هذا إػ افتكف ذم مٚفف
ً

أي بٖثر رجًل ؾِق أن افب ٚع بًد أن بِغ شـ افرصد وؿبؾ

افدا ـ ،ؾٔىًـ افدا ـ ذم هذا افتكف فٔجًِف ؽر ٕٚؾذ ذم

تَٚدم افبىالن رت ٛظذ افًغ رهْ ً ٚثؿ تؿ افتَٚدم ،ؾ٘ن

حَف ،ؾًٔقد ادٚل إػ افوامن افًٚم ،متٓٔدً ا فِتٍْٔذ ظِٔف ومـ

مُِٔ ٜافًغ ختِص فِّنسي ؽر مثَِ ٜبحؼ افرهـ ،وهذا

ثؿ ؾٚهلدف مْٓ :ٚظدم ٍٕٚذ افتكف افذي ؿٚم بف ادديـ ذم

ظُس م ٚأرشت إفٔف ذم إثر افرجًل فإلجٚزة

مقاجٓ ٜدا ْف إذا تقاؾرت رشوط مًْٔ(ٜتْٚؽق ،ص،240 :

(افسْٓقري)523/1 ،ال

افؼؿٚوي  ،ص)272 ،2 :ال
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افًغ هن ًٚٔ ٚإػ ادنسي خٚفٔ ٜمـ افـرهـ ،وبْـً ٚء ظـذ

رجًل بٚفْسب ٜإػ افٌر إٓ مـ وؿ ٝصدوره ٓ ٚمــ

هذا افرأي ترسي ؿٚظدة إثر افرجًـل فإلجـٚزة ظـذ

وؿ ٝبدء افٍوٚف (ٜافسْٓقري ،ج ، 1 :ص)1230 :ال

ادتًٚؿــديـ وؽرمهــ( ٚبالٕٔــقل ،ج  ، 2ؾَــرة ،1301

وهذا م ٚأصٚرت إفٔف ادذـرة اإليوٚحٔ ٜفِّؼـوع

اؿتبسف مَْ افقشٔط فِسْٓقري ،ج ، 1 :ص)518 :ال

رب افًّـؾ افٍوـٚفٜ
افتّٓٔدي بَقهلـ" :ٚؾـ٘ذا أجـٚز ُّ

وـذفؽ ٓ يُقن فألثر افرجًل إلجٚزة رب افًّؾ

اح ٜأو ضًّْ ،ٚرست ؿقاظد افقـٚف ٜظذ م ٚيستـٛ

د ٚؿٚم بف افٍوقيل مـ أظامل مسٚس بحَـقق افٌـر،

بْٔف وبغ افٍوقيل مــ حَـقق وافتزامـٚت مْـذ بـدء

ؾٚفٍوٚف ٜإذا اشتقؾ ٝأرـٚهنـ ٚافثالثـ ٜادًروؾـ ٜثـؿ

افٍوٚف ،ٜوٓ يُقن فإلجٚزة أثر بٚفْسب ٜفٌِـر إٓ مــ

أجٚز رب افًّؾ م ٚؿٚم بف افٍوقيل ،ؾ٘ن هذه اإلجـٚزة

وؿ ٝصدوره ("ٚجمّقظ ٜإظامل افتحوري ،ٜج ،2 :

يُقن هل ٚأثر رجًلٕ ،ن اإلجـٚزة افالحَـ ٜـٚفقـٚفـٜ

ص )471 :ال

()30

()31

افسٚبَ ،ٜوتهب افٍوٚف ٜوـٚف ٜمْذ بدء افٍوٚفٕ ،ٜن
هذا مٕ ٚه ٝظِٔف ادٚدة  190مدين بَقهلـ" : ٚتســري
ؿقاظد افقـٚف ٜإذا أؿر رب افًّؾ م ٚؿٚم بـف افٍوـقيل"

ادطؾب الثالث
ادساس بحؼو الغر من خحل األثر الرجعي إلقرار

()32

فُـ افَٕٚقن ؿٔد هذه افَٚظدة واشتثْك افٌر مـ ؿقاظد
إثر افرجًل فإلجٚزة ،ومـ ثؿ ٓ يُقن فإلجٚزة أثـر

الغر لؾتعفد
ٕه ٝادٚدة (  2/153مدين مهـري) ظـذ إثـر
افرجًل إلؿرار افٌر فِتًٓد بَقهل" :ٚأم ٚإذا ؿبؾ افٌـر

( )30افٍوقيل :ظرؾتف ادٚدة  188مدين مكي بٖٕف" :مـ يتقػ
ظـ ؿهد افَٔٚم بنٖن ظٚجؾ حلسٚب صخص آخر دون أن
يُقن مِز ًم ٚبذفؽ"ال
( )31هل -1:أن يَقم افٍوقيل بنٖن ظٚجؾ حلسٚب صخص
آخر ،وهذا هق افرــ ادٚديال -2أن يَهد ذم ؿٔٚمف هبذا

أثـرا إٓ مــ وؿـٝ
هذا افتًٓـد ،ؾـ٘ن ؿبقفـف ٓ يْـتً ٟ
صدوره ،مـ ٚمل يتبـغ إٔـف ؿهـد

احـ ٜأو ضـًّْ ٚأن

يستْد أثـر هـذا افَبـقل إػ افقؿـ ٝافـذي صـدر ؾٔـف
افتًٓد"ال

افنٖن افًٚجؾ مهِح ٜرب افًّؾ وهذا هق افرــ
ادًْقيال  -3أٓ يُقن افٍوقيل إزاء هذا افنٖن افًٚجؾ

( )32اإلؿرار :هق تكف يرد ظذ ظَد صحٔ مـ صخص مل

مِتز ًم ٚبف ،وٓ مقـ ً
ال ؾٔف ،وٓ مْٓ ًٔ ٚظْف ،وهذا افرــ

يُـ ضر ًؾ ٚؾٔف ،وٓ مِتز ًم ٚبف ،ؾٔجًِف ً
ٕٚؾذا ذم حَف،

يُّـ أن يىِؼ ظِٔف افرــ افَٕٚقينال

بخالف اإلجٚزة افتل ترد ظذ ظَد ؿٚبؾ فإلبىٚل ال

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)

فُـ هذا إثر افرجًل ٓ يست ٛإٓ ذم ظالؿ ٜافٌر
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افذي يَبـؾ افًَـد ،وادتًٚؿـد مـع ادتًٓـد ،أي إٔـف ٓ

يرس بُرمف وؾوِف وفىٍف إمتٚم هذا
احلّد ّلل افذي ّ

يرسي ذم مقاجٓ ٜافٌر ممـ يُقن ؿد تَِك مـ ادتًٓـد

افبح :ٞؾِف احلّد أوًٓ
طٚهرا وبٚضًْ ،ٚوأشٖفف
وأخرا،
ً
ً

ظْف ح ًَ ٚيتًٚرض مع ؿبقفف فًَِد ادتًٓد بـف ،ــام فـق

شبحٕٚف ادزيد مـ ؾوِف وتقؾَٔف وإحسٕٚفال

ـٚن ؿد صدر مْف بٔع فَِّْقل افذي يْه ٛافتًٓد ظذ

وبـعــد :

َٕؾ مُِٔتف ،ؿبؾ أن يَبؾ افًَد ادتًٓد بف ،ؾـال يُّــ

ؾٚجلدير بٚفذـر أن خٚمت ٜافبح ٞفٔس ٝترديـد ًا دـٚ

أن يٗدي ؿهده إػ جًؾ مثؾ هذا افَبقل ذا أثر رجًل

حقاه مـ تَسٔامت ومقضقظٚت ُمثٚرة ،وفُْٓ ٚظرض

إػ اإلرضار بحَــقق ادنــسي مْــف فــٍْس ادَْــقل،

د ٚتقصِ ٝإفٔف مـ ٕت ،ٟ ٚوبًْ ٚء ظِٔف أذـر ؾٔام يع أهؿ

وافذي أبرم بًٔف ؿبؾ ؿبقفف فِتًٓد ال

ٕت ٟ ٚهذا افبح ،ٞواّلل أشٖل أن يرزؿُْ ٚحسـ اخلٚمت ٜال

ؾّث ً
ظّـرا يبٔـع مَْـقًٓ يُِّـف
ال إذا تًٓد زيد أن
ً
ظّرا بٚع ادَْقل فًع ،ثؿ ؿبؾ افتًٓد
إلبراهٔؿ ،وفُـ ً

أهم الـتائج

افهٚدر مـ زيد  ،ؾًّرو ذم هذا ادثٚل ؿد بـٚع ادَْـقل

أوالً :خقل افدشتقر ادكي ادنـرع شِى ٜجًـؾ

مــرتغ متتــٚفٔتغ :إوػ :فًــع ،وافثٕٔٚــ :ٜإلبــراهٔؿ

أي تؼيع يسـري ظذ ادـٚيض فـقٓ إٔـف تـدارك هـذه

(افســْٓقري ،ج ، 1 :ص ، 560 :افـــؼؿٚوي ،ص:

افسِى ٜآشتثْ ٜٔ ٚذم جمٚل افتؼيًٚت افًَٚبٔ ٜال

 )397 ،396وإذا تبغ أن ؿبقفف فِتًٓد بـٖثر رجًـل،
متـٖخرا ظــ إبـراهٔؿ،
ؾٕ٘ف يرض بًع ،إذ يُقن رشاؤه
ً

ثاك ًقا ٓ :يٗثر بىالن افًَد وزوافف بٖثر رجًل ظذ أظامل
اإلدارة افتل تبَك ؿ ّٜ ٚدهِح ٜافٌر ادستٍٔد مْٓٚال

ومـ ثؿ ٓ يُـقن فإلؿـرار أثـر رجًـل بٚفْسـب ٜفًـع

ثال ًثا  :إن إثر افرجًل فِـبىالن ٓ يَتهــر ظـذ

ظَــٚرا،
ويتَــدم ظــذ إبــراهٔؿ ،أمــ ٚإذا ـــٚن ادبٔــع
ً

أيوـ ٚبًّْـك
ادتًٚؿديـ ؾَط ،وإٕام يرسي ظذ ؽرمهً ٚ

ؾٚفتٍٚضؾ يُقن بٕٚشبَٔ ٜإػ افتسجٔؾال

شَقط احلَـقق افتـل ـسـبٓ ٚافٌـر متـك شـَط حـؼ
ادتكف إفٔف ٕتٔج ٜفـبىالن شـْده ،يسـتقي ذم ذفـؽ
افٍسخ ،وإٍٓسٚخ وافتٍٚشخ أي افتَٚيؾ ؾال يَتك
أيوٚال
إثر افرجًل ظذ ادتًٚؿديـ ،بؾ ينّؾ افٌر ً
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راب ًعا  :إن إجٚزة افًَد افَٚبؾ فإلبىٚل ٓ ،عـقز أن



ختؾ بحَـقق افٌـر ،ؾٚإلجـٚزة تِحـؼ افًَـد افَٚبـؾ
فإلبىٚلٕ ،ن فف وجـق ًدا ؿٕٚقٕٔـ ً ،ٚمـ ٚدام أن بىالٕـف مل

ابن مـظور،مجال الدين :فسٚن افًرب  ،ضبًـ ٜدار
صٚدر بروتال



البقــه ،ســن عبــد احلؿقــد (1993م)ٕ .يريــٜ

يتَرر ،وإن ـٚن هذا افقجقد مٓد ًدا بٚفزوال ،ؾ٘ذا حلَتف

افــقارث افيــٚهر (دراشــ ٜحتِِٔٔــ ٜتٖصــِٔٔ ٜذم

اإلجٚزة اشتَر وجقد افًَد هن ًٚٔ ٚؽر مٓـدد بـٚفزوال،

افَقإغ ادهـري وافُقيتل وافٍرٕـيس)  ،ضبًـٜ

ويًتز افًَد صحٔح ً ٚمـ وؿ ٝصدوره ٓ مــ وؿـٝ

مُتب ٜاجلالء اجلديدة بٚدْهقرة ،مكال

اإلجٚزة أي بٖثر رجًلال



خامسا  :إذا ؿبؾ افٌر افتًٓد ،ؾـ٘ن ؿبقفـف ٓ يْـتٟ
ً
أثرا إٓ مـ وؿ ٝصدوره ،م ٚمل يتبغ إٔف ؿهد
ً

احـٜ

ضبً ٜمْنٖة ادًٚرف بٚإلشُْدري ٜال


أو ضًّْ ٚأن يستْد أثر هـذا افَبـقل إػ افقؿـ ٝافـذي
صدر ؾٔف افتًٓد ال

تـاغو ،سؿر (1985م)ال افْيري ٜافًٚم ٜفَٕٚقن ،
تـاغو ،سؿر :ادبٚدئ إشٚشـٔ ٜذم ٕيريـ ٜافًَـد
وأحُٚم آفتزام  ،مْنٖة ادًٚرف بٚإلشُْدري ٜال



حســن ،عــد أ ــد ( 1985م ) .تَــٚدم ذم ادــقاد
اددٕٔــ ٜوافتجٚريــ ٜؾَٓ ـ ً ٚوؿوــً ٚء ضبَ ـ ًٕ ٚحُــٚم
حمُّ ٜافَْض حتك ظٚم 1985م  ،افْٚرش :مْنٖة

ادصادر وادراجـــع

ادًٚرف بٚإلشُْدري ٜال

أوالً  -ادصادروادراجع العربقة:






أبــو الســعود ،رمضــان (1997م)ال افــقجٔز ذم



حسـن ،عــذ ســقد (1983م) .ادــدخؾ إػ ظِــؿ

احلَقق افًْٔٔ ٜإصـِٔ ، ٜضبًـ ٜدار ادىبقظـٚت

افَٕٚقن  ،افُتٚب إول ٕيري ٜافَٕٚقن ،ضبً ٜدار

اجلٚمًٔ ٜبٚإلشُْدريٜال

افْٓو ٜافًربٔ ٜبٚفَٚهرةال

أبو السعود ،رمضان(1981م)ال افقشٔط ذم رشح



احلـــرصي ،ؿـــد ؿــود  ،عابـــدين ،ؿـــد

مَدم ٜافَٕٚقن اددين  ،افىبً ٜافثٜٕٔٚال

أ د(1986م)ال افٍسخ وإٍٓسٚخ وافتٍٚشـخ ذم

أبــو الســعود ،رمضــان  ،زهــران ،مهــام ؿــد

ضقء افَوـٚء وافٍَـف ،افْـٚرش :مْنـٖة ادًـٚرف

(1998م) .افتٖمْٔٚت افنخهٔ ٜوافًْٔٔ ، ٜضبًـٜ

بٚإلشُْدري1986 ٜم ال

دار ادىبقظٚت اجلٚمًٔ ٜبٚإلشُْدري ٜال

جمِ ٜافنامل فًِِقم اإلٕس ، ٜٕٔٚادجِد ( ،)1افًدد ( ، )1جٚمً ٜاحلدود افنامفٔ2016( ٜم1437/هـ)




اد ،رأفت :افقجٔز ذم آفتزامٚت اجلزء افثـٚين،









أحُــٚم آفتــزام ،افْــٚرش :دار افْٓوــ ٜافًربٔــ،ٜ
افَٚهرة ال

ادٍْردة ،دراش ٜمًَّ ٜومَٚرٕـ ٜبٚفٍَـف اإلشـالمل،

زكي ،ؿود مجال الـدين (1978م) .افـقجٔز ذم

مىبً ٜهنو ٜمكال


عبــد الــر ن ،ــدي (1999م)ال افقشــٔط ذم

افَٚهرة ،افىبً ٜافثٚفثٜال

افْيري ٜافًٚم ٜفالفتزام ،افُتٚب إول ،ادهـٚدر

السـفوري ،عبـدالرزا أ ـد :افقشـٔط ذم رشح

اإلراديــ ٜفالفتــزام ،ضبًــ ٜدار افْٓوــ ٜافًربٔــٜ

افَٕٚقن اددين  ،ضبً ٜدار إحٔٚء افساث افًريب ال

بٚفَٚهرة ،افىبً ٜإوػال

شاهني ،إسامعقل (1995م) .ضقابط مبـدأ ظـدم



العطار  ،عبد الـارص (1975م)ٕ .يريـ ٜآفتـزام ذم

رجًٔــ ٜافَــقإغ ،ضبًــ ٜدار افْٓوــ ٜافًربٔــٜ

افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜوافتؼـيًٚت افًربٔـ ،ٜافُتـٚب

بٚفَٚهرة ،افىبً ٜإوػ ال

إول ،مهٚدر آفتزام  ،ضبً ٜمىبً ٜافسًٚدة ال

الـــرشقاوي ،مجقــل (1995م) افْيريــ ٜافًٚمــٜ



العطار ،عبد الــارص (1979م) مـدخؾ فدراشـٜ

فالفتــزام ،افُتــٚب إول ،دار افْٓوــ ٜافًربٔــٜ

افَــٕٚقن وتىبٔــؼ اف ــؼيً ٜاإلشــالمٔ ،ٜمىبًــٜ

بٚفَٚهرةال

افسًٚدة ال

الصــدة ،عبــد ادـــعم فــر (1986م) .مهــٚدر



الغايايت ،الشـني (1986م) .بٔـع مِـؽ افٌـر ذم

آفتزام ،ضبً ٜدار افْٓو ٜافًربٔ ،ٜافَٚهرة ال

افَٕٚقن اددين وافٍَف اإلشالمل ،افْـٚرش  :مُتبـٜ

صؾبة ،أكور(1991م)ال جمّقظ ٜادبـٚدئ افَٕٚقٕٔـٜ

جٚمً ٜضْى ،ٚافىبً ٜإوػال

افتــل ؿررهتــ ٚحمُّــ ٜافــَْض مْــذ إٕنــ ٚٓ ٚشــْٜ



عبــد البــاقي ،عبــد الػتــا (1948م)ال مقشــقظٜ
افَــٕٚقن ادــدين اده ــريٕ ،يريــ ٜافًَــد واإلرادة

افْيري ٜافًٚم ٜفالفتزامٚت ،ضبً ٜمىبًـ ٜجٚمًـٜ
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الغول ،أ د إبـراهقم ؿـد إبـراهقم (2006م).

1931م ،ضبً ٜادُت ٛاجلٚمًل احلدي ٞال

إثـر افرجًـل ذم افٍَـف اإلشـالمل وافَـٕٚــقن

عباس ،ؿد حسـي (1959م) .افًَـد واإلرادة

اددٕـل "دراشـ ٜمَٚرٕـ ، "ٜرشـٚف ٜمَدمـ ٜفْٔـؾ

ادٍْردة  ،مُتب ٜافْٓو ٜادكي ٜبٚفَٚهرة ال

درجــ ٜافًٚدٔــ ٜد افــدـتقراهف ذم افٍَــف مـــ ـِٔــٜ
افؼيً ٜوافَٕٚقن بدمْٓقرال
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ظٚدل ظبداحلّٔد افٍجٚل :إحُٚم ادتًَِ ٜبتًٚرض إثر افرجًل مع حؼ افٌر ذم افَٕٚقن اددين ادكي

فخــري ،عــاصف (1976م)ال افٌــر ذم افَــٕٚقن



ادـجي ،ؿد (1985م) احلٔٚزة  ،دراش ٜتٖصِٜٔٔ

اددين ادكي  ،رشٚف ٜدـتقراه مـ ـِٔ ٜاحلَقق

فِحٔٚزة مــ افْـٚحٔتغ اددٕٔـ ٜواجلْٔ ٚـ ، ٜضبًـٜ

جٚمً ٜاإلشُْدريٜال

مْنٖة ادًٚرف بٚإلشُْدري ، ٜافىبً ٜافث ٜٕٔٚال

فر  ،توفقق(1981م) ال اددخؾ فًِِقم افَٕٚقٕٔ،ٜ



ادفدي ،كزيه ؿد الصـاد (2002م) .افْيريـٜ

افىبً ٜافث ٜٕٔٚال

افًٚم ٜفالفتزام ،اجلزء إول ،مهـٚدر آفتـزام ،

فودة ،عبد احلؽم (1993م)ال إهنٚء افَـقة ادِزمـٜ

ضبً ٜدار افْٓو ٜافًربٔ ٜبٚفَٚهرة ال

فًَِد ،دراش ٜحتِِٔٔ ٜظذ ضقء ؿوـٚء افـَْض ،
ضبً ٜدار ادىبقظٚت اجلٚمًٔ ٜبٚإلشُْدري ٜال


فودة ،عبد احلؽم (1999م) .افبىالن ذم افَـٕٚقن
ادــدين وافَــقإغ اخلٚصــ ، ٜضبًــ ٜدار افٍُــر
وافَٕٚقن بٚدْهقرة ،افىبً ٜافث ٜٕٔٚال



قرة ،فتقحة :أحُٚم افقضع افيٚهر ،افْٚرش مْنٖة
ادًٚرف بٚإلشُْدري ٜال



قؾعــة جــي ،ؿــد رواس (1416هـــ 1996م)
مًجؿ فٌ ٜافٍَٓـٚء ،ضبـع دار افٍْـ ٚس ،افىبًـٜ
إوػال



كرة ،حسن (1958م)ال منُِ ٜتْـٚزع افَـقإغ
ذم افزمٚن ،بحـٕ ، ٞنــر ـِٔـ ٜاحلَـقق جٚمًـٜ
اإلشــُْدري ،ٜافســْ ٜافســٚبً ،ٜافًــدد افثٚفــٞ
وافرابعال



جمؿوعة األعامل التحضرية  ،مىبً ٜدار افُتـٚب
افًريب ،وضبً ٜمىبً ٜأمحد خمّٔر بنٚرع ؾٚروق ال
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