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القانون يحمي المغفلين

القانون حيمي املغفلني
د .بريك فارس حسني اجلبوري
أستاذ القانون املدني

كلية احلقوق /جامعة تكريت
َٔ األَثاٍ ٚاألقٛاٍ اييت مسعٓاٖا ْٚطُعٗا باضتُساز َا ٜكاٍ إٔ (ايكاْ ٕٛال
حيُ ٞاملػفًني) ٚالبد ابتدا ً٤ايتعسف عً ٢املكصٛد باملػفٌ  ٌٖٚصحٝح إ ايكاْ ٕٛال
حيُ٘ٝ؟ ٚذيو يًٛقٛف عًَ ٢د ٣ضالَ ١ذيو ايك ٍٛقاْْٛا َٔ عدَ٘ ،فاملػفٌ يف يػ ١ايكإْٛ
ٖ ٛبال شو ٜساد ب٘ (ذ ٚايػفًٚ )١ايرٜ ٟعين نٌ َٔ ال ٜٗتد ٟعاد ٠إىل ايتصسفات ايساحبٚ ١ال
ميٝصٖا عٔ ايتصسفات اخلاضس ,٠مما ٜرتتب عً ٘ٝايػدي يف املعاَالت يًطراجٚ ١ضالَ ١ايٓ١ٝ
,فر ٚايػفً ١يٝظ مبفطد ٚال ٖ ٛمبتًف ألَٛاي٘ ا ٚاْ٘ ٜكصد تبدٜدٖا يف غري َا ٜكتض٘ٝ
ايشسع ا ٚحهِ ايعكٌ ,إمنا ٜػدي ألْ٘ ال ٜعسف ايطسم ٚايٛضا ٌ٥اييت تؤد ٟإىل ايسبحَٚ ,ع
ذيو فاْ٘ ال ٜهف عٔ املعاَالت زغِ ن ْ٘ٛخيدع فٗٝا َٔٚ ،املعً ّٛإٕ ايػفًْ ١ص عًٗٝا
املشسع ايعساق ٞيف املاد َٔ )111( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞزقِ  01يطٓ 1591 ١بٛصفٗا َٔ
عٛازض األًٖٚ ،١ٝيطٓا بصدد بٝإ احهاّ تصسفات ذ ٟايػفً ١بشهٌ تفص ًٞٝإمنا حطبٓا
ايتعسٜف ب٘ ٚايٛقٛف عًَ ٢د ٣احلُا ١ٜاييت ٜتُتع بٗا ،فكد ٚفست ايكٛاْني محا ١ٜيرٟ
ايػفً ١دمدٖا يف املاد َٔ )111( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاييت جا ٤فٗٝا ( ذ ٚايػفً ١حهُ٘ حهِ
ايطفٚ )٘ٝبايسجٛع إىل املاد َٔ )115( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاييت ْظُت أحهاّ تصسفات
ايطف ،٘ٝدمد إ حهِ تصسفات ايطفٚ ٘ٝنريو ذ ٟايػفً ١بعد حجسُٖا ته ٕٛنتصسفات
ايصػري املُٝص اييت تهَ ٕٛعترب ٠إ ناْت ْافعْ ١فعا حمضا نكب ٍٛاهلبات ٚايٛص،١ٝ
ٚته ٕٛتصسفات٘ ايضاز ٠ضسزا حمضا ناهلبٚ ١اإلبسا ٤باطًٚ ١إ إذٕ بٗا ايٛيٚ ٞأجاشٖا ،إَا
تصسفات٘ ايدا٥س ٠بني ايٓفع ٚايضسز نايبٝع ٚاإلجازٚ ٠ضا٥س املعاٚضات فتعد َٛقٛف ١عً٢
إجاش ٠ايٛي ٞا ٚإجاشت٘ ٖ ٛبعد زفع احلجس عٓ٘ َٔ قبٌ احملهُ ١اذا انتطب زشدا ٜ.طتفاد
مما تكدّ ٚخبالف َا ٖ ٛشا٥ع خطأ إٔ ايكاْ ٕٛحيُ ٞاملػفٌ (ذ ٟايػفًٜٛٚ )١فس ي٘ حصاْ١
نبريٜٚ ٠عاًَ٘ َعاًَ ١خاص ١نتًو اييت ٜٛفسٖا يًصػري املُٝصٜٚ ،بد ٚيٓا إ ايػايب يف
ايك ٍٛإ (ايكاْ ٕٛال حيُ ٞاملػفًني) ٜه ٕٛعٓدَا ٜكع ايشخص يف خمايفْ ١ص قاْ ْٞٛاٚ
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

373

اتفاق ٞد ٕٚقصد ا ٚد ٕٚعًِ ،فريو ال ٜعين إ ايشخص َٔ ذ ٟٚايػفً ١داُ٥ا فكد ٜهٕٛ
غري عامل بأحهاّ قاْ ٕٛا ٚنإ قد ٚقع يف ضٗ ٛعٓ٘ يرا ال ٜكاٍ عٓ٘ َػفالٚ ..ايصٛاب
قاْْٛا نُا ٜبد ٚيٓا ايك ٍٛإ (اجلٌٗ بايكاْ ٕٛال ٜعترب عرزا) بٛصف٘ ايتعبري ايكاْْٞٛ
املٓاضب عٓد ٚقٛع ايفسض أعال ٙأ ٟعٓد ٚجٛد حهِ قاَْ ْٞٛا ا ٚصدٚز ٙفٝطس ٟحبل
اجلُٝع مبجسد ْفاذ ٙبٓشس ٙيف اجلسٜد ٠ايسمس ٖٞٚ ١ٝيف ايعسام (جسٜد ٠ايٛقا٥ع ايعساق)١ٝ
ٚبصدٚز ايكاْ ٕٛبٗر ٙاجلسٜدٜ ٠فرتض عًِ ايهاف ١ب٘ ٚإ ناْت ٖٓاى اضتثٓا٤ات عًٖ ٢را
االفرتاض ناملاْع املادٚ ٟغري. (( ٙزبٓا ال تؤاخرْا إٕ ْطٓٝا أ ٚأخطأْا.
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