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Abstract: 

If the act was nullity it has no effect , and if the act 
enters into a contract interactive , the commitments which 
was created will disappear , If these commitments doesn’t  
implemented it must reply parties to their centers before 
contracting whenever possible, if one of the parties had 
acted in a right that had him under his wrong acting , so his 
acting will be wrong with The rule that ((what built on 

.٤/٥/٢٠١٤*** قبل للهنشر في ٢٣/٤/٢٠١٤(*) أستلم البحث  في 



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٢٤٣

falsehood is false)), Originated from this logical base a 
principle include that acting wrongs don't arrange the 
impact , However, this often inimical to justice when it is 
applied because the nullity contract might be implemented 
and maintained a certain entity so it’s founding and 
implemented successor a centers and interests worthy of 
protection, And these interests may be worth to care from 
the ones that should be protect , as well as the application 
principle of non-impact on nullity contract may lead to 
many economic and social consequences of that ominous, 
So the legislator try to avoid those results with some 
exceptions that have as a consequence the protection of good 
faith and stability of transactions , but public interest require 
that protection for their sponsorship of public credit and 
ethnocentrism legitimate confidence lulled people. 

ةـاملقدم










ترجــع الجــذور الفكریــة لهــذه المقولــة الــى علــم المهنطــق وهــي هنتیجــة مــن هنتائجــه إذ یقتضــي )١(
التفكیر المهنطقي السلیم المجرد ان یكون اساس التصـرفات الفعلیـة والقولیـة صـحیحا حتـى 

رها الشرعیة او القاهنوهنیة واالسـاس هـو القاعـدة التـي تبهنـى علیهـا األشـیاء المادیـة تترتب اثا
فــان شــاب ذلــك االســاس عیــب او عــدم مشــروعیة كــان بــاطال ومهنعــدما شــرعا ،والمعهنویــة

ویقتضــي مهنطــق الــبطالن اعــادة الحــال الــى مــا كاهنــت ،وال آثــر لــه وال یفیــد حكمــا،وقاهنوهنــا
قــال عـن فــارس حامـد عبــد الكـریم العجرشــي، قاعـدة مــا هن،علیـه أصــال ان كـان ذلــك ممكهنـا

بحــث مهنشــور علــى ،بهنــي علــى باطــل فهــو باطــل والتطــورات الحدیثــة التــي طــرأت علیهــا
=الموقع االلكتروهني:
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التصرف الباطل بطالن مطلق: هو التصرف الذي أختل فیه احد العهناصر األساسیة فـي )١(

تكویهنه وهي اإلرادة والمحل والسبب والشكل في حال لزومه قاهنوهنا.
التصرف الباطل بطالن هنسبي : هـو التصـرف الـذي تخلـف فیـه شـرط مـن شـروط صـحته )٢(

اب إرادتــه عیــب مــن العیــوب التــي تــؤثر فــي بــأن یكــون المتصــرف هنــاقص األهلیــة او شــ
السالمة الداخلیة لإلرادة فتفسدها وتجعل التصرف قابال لإلبطال.
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املبحث األول
املبادئ التي حتمي الغري من آثار البطالن




ملطلب األولا
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، ٤٥٢، ص١٩٧٩) د. توفیق حسن فرج، عقد البیـع والمقایضـة، مؤسسـة الثقافـة الجامعیـة ١(
ـــع، دار الهنهضـــــة العربیـــــة، ویهنظـــــر أیضـــــا، د. ، ١٩٩٠عبـــــد المـــــهنعم البـــــدراوي، عقـــــد البیــ

، ١٩٨٣. سمیر عبد السید تهناغو، عقد البیـع، مهنشـأة المعـارف باإلسـكهندریة، ، د٣٣٠ص
ــود المســــماة، ج٣١٨ص ، دار أم الكتــــب، ٤، عقــــد البیــــع، ط١، د. ســــلیمان مــــرقس، العقــ

.٥٢١، ص١٩٨٠
مبـــدأ حســـن الهنیـــة واثـــرُه فـــي التصـــرفات فـــي الفقـــه ) د. عبـــد الحلـــیم عبـــد اللطیـــف القـــوهني، ٢(

.٨١، ص ١٩٩٧،، بال مكان طبعالمصري والفرهنسيوالقاهنون المدهني اإلسالمي
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، ٩٢، بـال مكـان طبـع، ص١٩٥٧) د. عبد الباسط جمیعـي، هنظریـة األوضـاع الظـاهر، ط ١(
.٨٢عبد الحلیم عبد اللطیف القوهني، المرجع هنفسه، صویهنظر أیضا: د.

.٨٣) د. عبد الحلیم عبد اللطیف القوهني، مرجع سابق، ص٢(
.٩٦، مرجع سابق، ص٩وري، الوسیط، أسباب كسب الملكیة، ج) د. عبد الرزاق السهنه٣(
) مدهني أردهني.١/ ١١٧٦) مدهني مصري والمادة (١/ ٩٦٥) تقابلها المادة (٤(
) مدهني أردهني.١/ ١١٨٩) مدهني مصري، والمادة (١/ ٩٧٦) تقابلها المادة (٥(
. ٨٣) یهنظر: د. عبد الحلیم عبد اللطیف القوهني، مرجع سابق، ص٦(
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(1) Art.:Le possesseur est de boone foi qu and it possede comme 
proprie Teire en vertu dun Titre Translatif de propriete don’t il 
ignore les vices. 

ــــد البحـــــوث ٢( ـــدر للحـــــق، معهـ ـــان الظـــــاهر كمصــ ــــل جمعـــــة، أركــ ) د. هنعمـــــان محمـــــد خلیـ
د سـلیمان األحمـد، الفـرق بـین ، د. محم١٣٤، ص١٩٧٧والدراسات العربیة، القاهرة، 

الحیازة والضمان في كسب الملكیة، دراسة هنظریـة تحلیلیـة مقارهنـة فـي القـواهنین المدهنیـة 
. ٦٥، ص٢٠٠١العربیة، 

محمـــد ســـلیمان ، د.١٣٥–١٣٤) د. هنعمـــان محمـــد خلیـــل جمعـــة، المرجـــع هنفســـه، ص٣(
.٦٥األحمد، مرجع سابق، ص



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٢٤٩





























.١٣٧ق، ص) د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع ساب١(
) مدهني أردهني.٢٠٢/١) مدهني مصري والمادة (١٤٨تقابلها المادة ()٣(
) مدهني مصري.٢٠٤) تقابلها المادة (٣(
) مدهني مصري.٩٣٤) تقابلها المادة (٤(
. ٨٨) د. عبد الحلیم عبد اللطیف القوهني، مرجع سابق، ص٥(
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، ٨٣، ص١٩٨٩، هندریةباإلســـك) د. فتیحـــه قـــره، أحكـــام الوضـــع الظـــاهر، مهنشـــأة المعـــارف ١(
.٨٢ویهنظر في المعهنى هنفسه د. عبد الحلیم عبد اللطیف القوهني، المرجع السابق، ص

.١٣٩) د. هنعمان محمد خلیل، مرجع سابق، ص٢(
.٨٣) د. فتیحه قره، مرجع سابق، ص٣(
.١٥٢) د. هنعمان محمد خلیل، المرجع السابق، ص٤(
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املطلب الثاهني
مبدأ الوضع الظاهر













)1( Alain Benabent, droit Civil,  eme, edition mont chrestien, 
Paris, , p.. 

)2(  Alian Benabent, Op. Cit. p. . 

فقــد ذهبــت محكمــة الــهنقض المصــریة فــي قــرار لهــا إلــى "األصــل أن العقــود ال تهنفــذ إال ) ٣(
فـــي حـــق عاقـــدیها، وأن صـــاحب الحـــق ال یلتـــزم بمـــا صـــدر عـــن غیـــره مـــن تصـــرفات 

ـــاهنون  ـــه باســـتقراء هنصـــوص الق ـــد فـــي بشـــأهنها إال أهن ـــد اعت ـــین أن المشـــرع ق المـــدهني، یتب
تطبیقات عدة هامة بالوضع الظاهر العتبارات توجبها العدالـة وحمایـة حركـة التعامـل 

=في المجتمع وتهنضبط جمیعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فیها بما یحـول
مــال متــى تــوافرت موجبــات إعمالهــا ووصــفها باالســتثهناء وتصــبح قاعــدة واجبــة اإلع=
هیئــة عامــة، مجموعــة ١٦/٢/١٩٨٦ســتوفت شــرائط تطبیقهــا "یهنظــر: هنقــض مــدهني وا

، المجلــد األول، ٢، قضــاء الــهنقض فــي المجموعــة المدهنیــة، ج٦٣٩، ق ٣٣االحكــام، 
، قضاء الهنقض، المرجع ١١/٤/١٩٩١وفي المعهنى هنفسه، هنقض ١٧٤، ص٥٣٦رقم 

ـــه، ص ، ٦٠٠، ص٥٥، رقــــــم٢٧/٢القضــــــاء، ٣/٧/١٩٩٤، وهنقــــــض فــــــي ١٧٥هنفســـ
. هنقــال ٥٢٠، ص٢٣ل والثــاهني، رقــم العــدد األو ،٢٨، القضــاء، ٩/٧/١٩٩٥وهنقــض 

دراســة –: محمــد ســعید عبــدالرحمن، هنظریــة الوضــع الظــاهر فــي قــاهنون المرافعــات عــن
.١٧م، ص٢٠٠٨، دار الفكر الجامعیة، -تأصیلیة تطبیقیة مقارهنة

.٤) د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق، ص٤(
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.٦و٥خلیل جمعة، مرجع سابق ص ) د. هنعمان محمد ١(
.١٢فتیحه قره، مرجع سابق، ص) د.٢(
، بــال مكــان وال ١) محمــد كمــال عبــد العزیــز، القــاهنون المــدهني فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، ج٣(

.٢٧٩سهنة طبع، ص
؛ ود. فتیحــــه قــــره، مرجــــع ســــابق، ٢٩) د. هنعمــــان محمــــد خلیــــل جمعــــة، مرجــــع ســــابق، ص٤(

.١٣ص
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، حمایـة خاصـة بالـدائهنین المـرتههنین، فـي القـاهنون المـدهني المصـري، عز الدین عبـد اهللا) د.١(
.٢٠٣، ص١٩٤٢بال مكان طبع، 

.٢٣، فتیحه قره، مرجع سابق، ص٤٤) هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق، ص٢(
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.١٢٨) د. عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص١(
المعوضات المالیـة فـي الفقـه ) د. سالمة عبدالفتاح حلیبة، أحكام الوضع الظاهر في عقود ٢(

.١٥٨، ص٢٠٠٥اإلسالمي والقاهنون الوضعي، دار الجامعة الجدید للسهنة، 
.٤٤) هنقال عن: د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق، ص٣(
.٢٣) د. فتیحه قره، مرجع سابق، ص٤(
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رجـع محمد سلیمان األحمد، الفرق بین الحیازة والضمان في كسـب الملكیـة، م) هنقال عن د.١(
.٦٣سابق، ص

.٤٦) د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق، ص٢(
.١٢١، ٦٥، ٦٤) د. عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص٣(
) الســـید عـــدهنان إبـــراهیم الســـرحان، األوضـــاع الظـــاهرة ومـــدى حمایتهـــا فـــي القـــاهنون العراقـــي ٤(

، ١٩٨٦داد، والمقـــارن، رســـالة ماجســـتیر مقدمـــة إلـــى كلیـــة القـــاهنون والسیاســـة بجامعـــة بغـــ
وما بعدها.١٤٤ص

، ٤٢، فتیحــه قــره، مرجــع ســابق، ص٤٧) د. هنعمـان محمــد خلیــل جمعــة، مرجــع سـابق، ص٥(
.١٦٤د. سالمة عبدالفتاح حلبیة، مرجع سابق، ص
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.٢٧) د. محمد سعید عبد الرحمن، مرجع سابق، ص١(
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.١٩٩ص،) د. محمد سعید عبد الرحمن، مرجع سابق١(
، ویهنظـــر فــــي المعهنـــى هنفســــه ٥٠–٤٩جمعــــة، مرجـــع ســــابق، صهنعمـــان محمــــد خلیـــل ) د.٢(

، وقد أكدت محكمة الـهنقض المصـریة هـذا األثـر٢٦-٢٥د.فتیحه قره، مرجع سابق، ص
للوضــــع الظــــاهر فــــي قــــرارات عدیــــدة هنــــذكر مهنهــــا: قــــرار محكمــــة الــــهنقض المصــــریة فــــي 

، الــذي جــاء فیــه "یترتــب علــى التصــرفات الصــادرة عــن صــاحب المركــز ٣٠/١١/١٩٧١
ظاهر المخالف للحقیقة ما یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقیقي ال

متــى كاهنــت الشــواهد المحیطــة بــالمركز الظــاهر مــن شــأهنها ان تولــد االعتقــاد بمطابقــة هــذا 
.١٩٩محمد سعید عبد الرحمن، مرجع سابق، صالمركز الحقیقي" هنقال عن د.

.٥٠، ص) د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق٣(
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.٥٩) المرجع هنفسه، ص١(
.٢٨فتیحه قرة، مرجع سابق، صد. ) ٢(
) د. محمد سـلیمان األحمـد، الفـرق بـین الحیـازة والضـمان فـي كسـب الملكیـة، مرجـع سـابق، ٣(

.٦٥ص
، ویهنظـر فــي المعهنـى هنفســه ١٦٥-١٦٤) د. هنعمـان محمـد خلیــل جمعـة، مرجــع سـابق، ص٤(

ة والضــمان فـــي كســـب الملكیــة، مرجـــع ســـابق، محمــد ســـلیمان األحمـــد، الفــرق بـــین الحیـــاز 
.٦٦ص
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املبحث الثاهني
التطبيقات التشريعية ملبدأي حسن النية والوضع الظاهر








املطلب األول

سن النيةالتطبيقات التشريعية ملبد
ُ
أ ح






.٢٠٠١) د. محمد سلیمان األحمد، المرجع هنفسه، ص١(
) من القاهنون المدهني العراقي.٨) تهنظر المادة (٢(
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) د. خالد جمال احمد حسن، الهنظریة العامـة لاللتزامـات فـي القـاهنون المـدهني البحریهنـي، بـال ١(
.١٢١، ص٢٠٠٢مكان طبع، 

) مدهني أردهني.١٢٥) مدهني مصري والمادة (١١٢ص المادة () یقابلها هن٢(
) مدهني أردهني.١٦٣) مدهني مصري، والمادة (٥٥٩) یقابلها هنص المادة (٣(
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) مــن القــاهنون المــدهني العراقــي ١٢٨٥) یســمى أیضــا (بــالرهن التــأمیهني) وقــد عرفتــه المــادة (١(
یكـون لـه بمقتضـاه بأهنه "عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دیهنه حق عیهنیـاً 

أن یتقدم على الدائهنین العادیین والدائهنین التالین له في المرتبة فـي اسـتیفاء حقـه مـن ثمـن 
) ١٣٢٢) مـــدهني مصـــري والمـــادة (١٠٣٠ذلـــك العقـــار فـــي أي یـــد یكـــون" تقابلهـــا المـــادة (

مدهني أردهني.
لمصــري لســهنة ) مــن قــاهنون الشــهر العقــاري ا١٧و ١٥) یهنبغــي أن هنشــیر إلــى أن المــادتین (٢(

بشــان تهنظــیم صــحائف دعــاوى بطــالن العقــود وغیرهــا، وبشــان عــدم ســریان أحكــام ١٩٤٦
دعــاوى الــبطالن قــد جعلتــا هــذا الحكــم شــامال لكــل العقــوق العیهنیــة علــى العقــارات، یهنظــر 

.٤٩٧–٤٩٥بال مكان طبع، ص،د.عبد الفتاح عبد الباقي، هنظریة العقد
الكویتي بین هنظریة الفقه اإلسالمي في توقـف العقـود ) د. غهني حسون طه، القاهنون المدهني ٣(

وهنظریــة الفقــه الغربــي فــي الــبطالن الهنســبي، بحــث مهنشــور فــي مجلــة الحقــوق والشــریعة، 
.١٨٨، ص١٩٧٨السهنة الثاهنیة، العدد الثاهني، 

احمد إبراهیم الغول، األثر الرجعي في الفقه اإلسالمي والقاهنون المدهني، دراسة مقارهنة، ) د.٤(
.٣٠٢، ص٢٠٠٨ة المعارف، االسكهندریة، مهنشأ
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.٣٠١) المرجع هنفسه، ص١(
) د. جــالل علــي العــدوي، أصــول المعــامالت، المكتبــة المصــریة الحدیثــة للطباعــة والهنشــر، ٢(

.٢٠٥، ص١٩٦٧
، مصــادر االلتــزام، دار المعــارف، مصــر، ١جاهنــور ســلطان، الهنظریــة العامــة لاللتــزام،) د.٣(

.٢٩٧، ص١٩٦٢
إبراهیم الغول، األثر الرجعي في الفقه اإلسالمي والقاهنون المـدهني، مرجـع سـابق، ) د. احمد ٤(

.٣٠٢ص
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) ٣٠٧) مدهني أردهني والمادة (١/ ١١٨٩) مدهني مصري والمادة (١/ ٩٧٦) تقابلها المادة (١(
ـــم  ـــة اللبهنـــاهني رق ــول المحاكمـــات المدهنی ) مـــن ٢٢٧٩، والمـــادة (١٩٨٠لســـهنة ٩٠مـــن أصـ

.القاهنون المدهني الفرهنسي
هنواف حازم خالد، تملك المهنقول بالحیازة في القـاهنون المـدهني محمد سلیمان األحمد ود.) د.٢(

.٤٦، ص٢٠٠٣، ١٤بحث مهنشور في مجلة الرافدین للحقوق، العددالعراقي، 
.٣١٠) د احمد إبراهیم الغول، مرجع سابق، ص٣(
ي والفقــه اإلســالمي، ) د. الشــین محمــد یــوهنس الغیــاتي، بیــع ملــك الغیــر فــي القــاهنون المــدهن٤(

، ولكــن یجــد بعضــهم بــأن مشــتري المبیــع فــي ٨٢، ص١٩٨٦، مكتبــة جامعــة طهنطــا، ١ط
هذه الحالة ال یسقط حقـه فـي طلـب اإلبطـال ألن التملـك بالحیـازة ال یـتم اال اذا تمسـك بـه 

محمد لبیـب شـهنب، شـرح أحكـام د.یمكن أن یجبر على هذا التمسك، یهنظر: المشتري وال
.٦٨، ص١٩٧٥ر الهنهضة العربیة، عقد البیع، دا
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)٤(







.٥٢١) د سلیمان مرقس، شرح القاهنون المدهني في العقود المسماة، مرجع سابق، ص١(
.٣١٠) د. احمد إبراهیم الغول، مرجع سابق، ص٢(
.٤٣) د. محمد سلیمان األحمد، و د. هنواف حازم خالد، مرجع سابق، ص٣(
ن القاهنون المدهني العراقي.) م١١٥٨یهنظر هنص الفقرة الثالثة من المادة ()٤(
) من القاهنون المدهني العراقي.١١٦٤) یهنظر: المادة (٥(
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)١(















).١هامش (٨٤د. محمد سلیمان األحمد، مرجع سابق، ص)١(
) علــى الــرغم مــن ان الحــائز للمهنقــول عــن حســن هنیــة وســبب صــحیح فــي القــاهنون العراقــي ٢(

ریهنـة القاهنوهنیـة القاطعـة، لكـن یمتهنع على مدعي الملكیـة ضـده أن یثبـت عكـس مـا تقـرره الق
أو الهنكــول عــن حلــف الیمــین، وهــذا مــا هنصــت علیــه بــاإلقرارهــذه القریهنــة یمكــن دحضــها 

إذ جـاء فیهـا (یجــوز١٩٧٩) لسـهنة ١٠٧) مـن قـاهنون االثبـات العراقــي رقـم (١٠١المـادة (
فــي قبـول االقـرار والیمـین فـي هنقـض القریهنـة القاهنوهنیـة القاطعـة التـي ال تقبـل اثبـات العكـس

االمور التي ال تتعلق بالهنظام العام).
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.٥٥) د. محمد سلیمان األحمد و د. هنواف حازم خالد، مرجع سابق، ص١(
) مــدهني اردهنــي إذ اشــترطت ان تمــر ١١٨٢) مــدهني مصــري والمــادة (٩٦٩) تقابلهــا المــادة (٢(

علــى حیــازة العقــار ســبع ســهنوات، كمــا اجــاز المشــرع اللبهنــاهني للشــخص الثالــث ان یكتســب
حقا على العقار غیر المسجل متى تصـرف بـه تصـرفًا هادئـًا ومسـتمرًا وعلهنیـًا بهنیـة التملـك 

وخمـــس عشـــرة ســـهنة اذا كـــان ســـهنده بـــاطًال لإلبطـــالخمـــس ســـهنوات، اذا كـــان ســـهنده قـــابال 
، ٢بطالهنـــــًا مطلقـــــًا، یهنظـــــر: د. هـــــدى عبـــــد اهللا، دروس فـــــي القـــــاهنون المـــــدهني، العقـــــد، ج

) مدهني فرهنسي.٢٢٦٧، ویهنظر: (٤٢٣، ص٢٠٠٥مهنشورات الحلبي الحقوقیة، 
) ١١٤٥/١) یتمثل الركن المادي بالسیطرة الفعلیة على شيء أو حق یجوز العامـل فیـه (م ٣(

مــدهني عراقــي ویتمثــل الــركن المعهنــوي بتــوفر هنیــة اســتعمال الشــيء المحــاز فیظهــر الحــائز 
ن األحمــد ســلیمابمظهــر المالــك أو صــاحب الحــق العیهنــي محــل الحیــازة، یهنظــر: د محمــد 

. ٤٨د. هنواف حازم خالد، مرجع سابق، صو 
) وهـذه الشـروط : أال تقـوم الحیـازة علـى مجـرد عمـل مـن أعمـال اإلباحـة وأن تكـون مســتمرة ٤(

مـــدهني عراقـــي) وأن تخلـــو مـــن عیـــوب اإلكـــراه والخفـــاء العیهنـــي ٢/ ١١٤٥غیـــر متقطعـــة (
حیح.مدهني عراقي) وأن تكون الحیازة بحسن هنیة وسبب ص١١٤٦(المادة 
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ملطلب الثاهنيا

التطبيقات التشريعية للوضع الظاهر








.٣٠٨) د. إبراهیم احمد الغول، مرجع سابق، ص١(
ـــیط، ج٢( ــــرزاق الســـــهنهوري، الوســ ـــــد الـ ـــــع، ٨) د. عب ـــــال مكـــــان طب ـــة، ب ــ ــق الملكی ، ١٩٦٧، حـــ

رمضـــان أبـــو الســـعود، الوســـیط فـــي الحقـــوق العیهنیـــة األصـــلیة، ، د.١٠٩٧–١٠٩٥ص
.٦٧٢، ص١٩٨٦، الدار الجامعیة، ١ج
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، ١٩٧٢ة الـوارث الظـاهر، مكتبـة الجـالء، المهنصـورة، ) د. محسن عبـد الحمیـد البیـه، هنظریـ١(
.١٦ص

دار الهنهضــة ،، مصــادر االلتــزام١) د. عبــد المــهنعم البــدراوي، الهنظریــة العامــة لاللتزامــات،ج٢(
.٤١٥العربیة، بال سهنة طبع، ص

) د. حلمي بهجـت بـدوي، أصـول االلتزامـات، الكتـاب األول، هنظریـة العقـد، مطبعـة العـاهني، ٣(
.٢٥٦، ص١٩٤٣

) مــدهني مصــري حیــث جــاء فیــه "إذا كــان الوفــاء لشــخص غیــر ٣٣٣) یقابلــه هنــص المــادة (٤(
الــدائن أو هنائبــه فــال تبــرأ ذمــة المــدین إّال إذا اقــر الــدائن هــذا الوفــاء...أو تــم الوفــاء بحســن

حیــث رجــح بعــض الفقــه ان المقصــود بــالهنص هــو -هنیــة لشــخص كــان الــدین فــي حیازتــه"
ــة الــوارث الظــاهر علــى اع تبــار أن الــوارث الظــاهر یعــد حــائزا للــدین وبالهنتیجــة یكــون حال

محمــد خلیــل جمعــة، مرجــع هنعمــان الوفــاء الیــه مبرئــا لذمــة المــدین حســن الهنیــة، یهنظــر د.
) مدهني فرهنسي، وال مقابل لهذا الهنص ١٢٤٠، ویقابله أیضا هنص المادة (١٢١سابق، ص

في القاهنون المدهني األردهني أو اللبهناهني.
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ـــه هنـــص ١( ـــاهنون المـــدهني ١١٠٧المـــادة () یقابل ـــهنص فـــي الق ـــي، وال مقابـــل لهـــذا ال ) مـــدهني أردهن
) مــدهني مصــري ٨٩٧العراقــي بــل ان المشــرع العراقــي قــد أورد هنصــا مخالفــا لــهنص المــادة (

لدائهني التركة العادیین وللموصى -١) مدهني عراقي ّإذ جاء فیه "١١٠٧هو هنص المادة (
التي هنقلت الورثة ملكیتها للغیر أو رتبت علیهـا لهم ان یالحقوا استیفاء حقوقهم في التركة

ویســقط حقهــم هــذا بعــد اهنقضــاء ثــالث ســهنوات مــن مــوت المــدین فــإذا -٢حقوقــا عیهنیــة، 
اهنقضت هذه المدة تصرف الورثة في التركة قـبلهم اال إذا كـان التصـرف قـد صـدر تواطـؤًا 

مع الغیر لإلضرار بهم".
.١٢١ق، ص) د. هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع ساب٢(
.٤٢) د. فتحیة قرة، مرجع سابق، ص٣(
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.١٩٥، ١٩٤عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص) د.١(
) مــدهني ٨٠٤) مــدهني مصــري، والمــادة (٧٠٣) مــدهني عراقــي والمــادة (٩٢٣) تهنظــر المــادة (٢(

) مدهني لبهناهني.٧٧٩أردهني، والمادة (
.٧٥هنعمان محمد خلیل جمعة، مرجع سابق، صد.)٣(
، مجلـــد ثـــاهني، فـــي العقـــود الـــواردة علـــى العمـــل ٧د الـــرزاق الســـهنهوري، الوســـیط، ج) د. عبـــ٤(

.٦٠٤، ص١٩٦٤والمقاولة والوكالة والودیعة والحراسة، الهناشر دار الهنهضة العربیة، 
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: الســهنهوري، الــوجیز فــي شــرح القــاهنون المــدهني، الهنظریــة العامــة لمزیــد مــن التفصــیل یراجــع) ١(
.، وما بعدها٨٧٩بال سهنة طبع، ص،، دار الفكر١لاللتزامات هنظریة العقد، ج

ــــاهنون ٢( ــــة الق ــــي مجل ــــة، بحــــث مهنشــــور ف ــــدوي، آثــــار التصــــرفات الباطل ) د. حلمــــي بهجــــت ب
، ویهنظــر فــي المعهنــى هنفســه، ٣٤٣، ص١٩٣٤واالقتصــاد، الســهنة الرابعــة، العــدد الثالــث، 

ـــان، الموســـــوي، الصـــــوریة فـــــي بطـــــالن العقـــــد، مقالـــــة هنشـــــرت فـــــي القاضـــــي ســـــالم روضــ
، على الموقع االلكتروهني:١٨/٨/٢٠٠٨

 www.domascubar.org, Almuntada.shownthreadphp?T=.= 
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–


ةـاخلامت













.١١/٢/٢٠١٠تم االطالع على هذا الموقع بتاریخ =
وكیفیــة إثباتهــا، بحــث –المواضــعة –ویهنظــر أیضــا: المحــامي حســین المــؤمن، الصــوریة 

.٣٥، ص ١٩٥٠سهنة التاسعة، )، ال٢و١مهنشور في مجلة القضاء، العددان (
) مـدهني فرهنسـي ولـم ١٣٢١) مـدهني أردهنـي و(٣٩٨) مـدهني مصـري و(٢٤٤تقابلهـا المـادة () ١(

هنجد لها ما یقابلها في القاهنون المدهني اللبهناهني.
.٣١٥) د. احمد إبراهیم الغول، مرجع سابق، ص٢(
.٣٠٠، ص١٩٥٦) د. سلیمان مرقس، هنظریة العقد، دار الهنشر للجامعات المصریة، ٣(
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