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إشكاليت فكرة السبب يف رلال قانىن الصرف
د .إحسان شاكر عبد اهلل
جامعة تكريت  /كمية القانون
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمت وخطت البحث

فكررة السر ب فكررة جدليرة معتمرا ومييررا ومعتمرا فييرا فررو مجرال ال رانون المرردنو(.)5
فكونيررا معتمررا ومييررا هي هن ىنرراه مررن ي رىررا وىنرراه مررن ينك رر وجودىررا ه،رربلا همررا كونيررا
معتمررا فييررا معنررن هن مررن ينا،رررىا ان سررم كلررن ف رري ين لكررل ندريتررو العا،ررة فررو ت ديررد

معناىا.
ولررم يسررت ر ال ررهي شررمنيا شانونررا من ر نشررمتيا ل ررد اآلن والعرربلا شررا م ررين معتمررا
الش ر ار و و ررين ك ررار ف يرراأ اإلسرربلم هناسرريم و ررين الجرمرران واالنكمي ر مررن جيررة والبلت رين مررن
جية هعرى و ين البلتين اتيم هيضا.

وي داد العبلا واإلشكال وند تط يق الاكررة ومرن ميرادين هعرر كالت،ررفات ال انونيرة

الدولي ر ررة

()8

واألوراق التجاري ر ررة (ال وال ر ررة التجاري ر ررة هو الس ر رراتجة والس ر ررند ألم ر ررر هو الكم يال ر ررة

وال،رره)ا وىررو الموضررو الر ي هردنررا عررور يمرراره والتركير وميررو ومررن الررريم مررن ووورتررو
وورردم ورورنررا ومررن كتا ررات فيررو سرروى عررر التنوييررات ال سرريطة ونررو فررو الم لاررات العامررة

لؤلوراق التجارية.
عرد ىر ه التوط رة ال سريطة ال رد هن نتعررا ت اورا و شركل مروج فرو م رث تمييرردي
ومن ماىية الس ب ونشمتو وتطوره التاريعو وموشعرو فرو ال رانون المردنو وسر ب اعتيارنرا لرو

موضووا لم رث()3ا ررم ننت رل الرن شررح ندريرات السر ب ومرن ،رعيد الا رو وال ضراأ  -مرن
ت ميديررة و ديرررة  -فررو م ررث هولا والمواشررا التررو ت نتيررا التش رريعات المدنيررة المعتماررة فررو
م ررث رررانا كمررا سررنتناول فيررو الجانررب األىررم مررن ال ررث والمتمرررل اإلشرركاليات الندريررة
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والعممير ررة لاك ر ررة الس ر ر ب فر ررو مجر ررال ال واور ررد ال انونير ررة المندمر ررة لر ررؤلوراق التجارير ررة (شر ررانون
ال،را).

أوال :ما هية السبب

مبحث متهيدي

اتاق الشراح ومن هن لمس ب ربلرة معان:

األول :السر ر ب المنشر ر  :cause efficientوى ررو م ،رردر االلتر ر ام ومعم رروم هن م ،ررادر
االلت ر ر ام عمسر ررة ىر ررو :الع ر ررد واإلرادة المنار ررردة والمس ر ر ولية الت ،ر رريرية واإلر ر رراأ ر رربل س ر ر ب

وال انون()4ا ف د يارر الت ام ومن الشرع

سر ب ك ارمرو و ردا مرو هعررا هو سر ب الت امرو

إرادتررو المناررردةا هو ألنررو ارتكررب عطررم ت ،رريريا س ر ب ضررر ار لمييررر فاوجررب لرره وميررو دفررو

تعرروير معررين لممتضررررا هو الن ال ررانون فرررر الت امررا معينررا وميررو كوجرروب دفررو ض رري ة

دعل لدا رة الضري ة هو دفو رسم ت ميط شار  ...الخ(.)5
كن ىر ر ه األسر ر اب ليس ررت الم  ،ررودة

رن ررا في ررو اش رررب كل ررن المعن ررن المي رروي ول رري

اال،طبل و.
الثاان  :السر ب ال ،رردي  finaleهو اليايرة الم اشررة  :fin directeوىررو اليررر الم اشررر
ال ر ي ي ،ررد المتعاشررد الو،ررول كليررو مررن وراأ الت امررو .ويتعمررق ر ات الع ررد هي و،رراو ركنررا
من هركان الع د وىو ي ا الو،ا مجررد ورن اليردا ال عيرد الر ي ي ردو الطرفران لمتعاشرد

()6

وىررو هول نتيجررة ي،ررل كلييررا الممتر م .فاررو و ررد ال يررو يكررون السر ب النسر ة لم ررا و ىررو التر ام
المشتري تسميم الرمن و النس ة لممشتري الت ام ال ا و ن رل ممكيرة الم يرو .وفرو و رد اإليجرار
يي رردا المر ر جر كل ررن اس ررتبلم األجر ررة ينم ررا يي رردا المس ررتمجر كل ررن كش رريال الم ررمجورا ف ررالت ام

المر ر جر سر ر ب التر ر ام المس ررتمجر رردفو األجر ررة ينم ررا يمتر ر م المس ررتمجر سر ر ب التر ر ام المر ر جر
تسميم العين الم جرة لوا وىر ا ىرو السر ب فرو الندريرة الت ميديرة (ندريرة سر ب االلتر ام) كمرا

سنرى.
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الثالاث :السر ب ال اورث :impulsive et determinante :يعتمرا ورن السر ب ال ،ردي
فو انو اوث شع،و عارج ورن الع رد يردفو ال را و كلرن االلتر ام لمرن يشرتري دا ار شرد ي ،رد

سكنيا هو تمجيرىا هو جعميا م بل لعممو ...ولي ا الس ب ربلث ع،ا

 -5انو شوأ عا

الممت م يتعمق نيتو ودوافعو المتعددة.

:

 -8انو ش عارجو ال وبلشة لو الع د وال ينطوي الع د وميو.
 -3انو متيير فو كل و د وفو كل نو من هنوا الع ود

()7

وى ا ىو الس ب فو الندرية ال ديرة (ندرية س ب الع د) التو سنمتو ومن دراستيا.

هن ت ديررد مايرروم لسر ب االلتر ام يعتمررا وررن سر ب الع ررد واتضرراح ماىيررة كررل منيمررا

واعتبلفيما شكل متمي لم يكرن اوت اطرا ولرم يرمت مرن فررام روانمرا يرجرو – -كمرا سرنبل د
 كل ررن الع رربلا ال رراد الر ر ي  ،ررل ف ررو الا ررو وال ض رراأ الارنس رريين ررول ندري ررة السر ر بمجمميا والتو دت ندرية ،ع ة مع دة متاروة ين هشكال الت،رفات ال انونيرة (و رودا هو

ت روات )...يكتنايا اليمورا مما هدى كلن اعرتبلا الررهي وليرا ترن هنكرىرا جانرب ىرام
من الا و من هساسيا

جج ال يستيان يا.

ثانيا :نظرة تاريخية

عضعت ندرية الس ب فو ال وانين المدنية ال ديرة لتطور تاريعو طويل منر ويرود

ال ررانون الروم ررانو المت ررمعرة وال ر رانون الارنس ررو ال ررديم( .)8وس رراىم الا ررو وال ض رراأ الارنس ررو
رردورىما فررو ى ر ا التطررور الطويررل()9ا فال ررانون الرومررانو لررم يجعررل لمس ر ب هر ر ار فررو وجررود

الع رردا لرره الن الع ررود كانررت شرركمية وكرران الشرركل ىررو ال ر ي يوجررد الع ررد ولررم يكررن لررئلرادة
شرران فررو لرره يررث هن شمررة المعررامبلت عا،ررة لرردى تمرره المجتمعررات ال ديمررة ات الطررا و

ال ارو ررو

()51

تطم ررت ش رري ا م ررن العبلني ررة ون ررد ك ر ررام هي ت ،رررا ش ررانونو .فض رربل ور ررن هن

اإلنسرران فررو تمرره المر مررة مررن تطرروره كرران هكرررر اىتمامررا الدرراىر الم سررو

مررن اىتمامررو

جرروىر األشررياأ و ررا ق األمررور فكانررت الع ررود الميمررة ال ت رررم كال ترروفر ووامررل الشرركميةا

فان توفرت فبل و رة ين اه جوىر اإلرادة(.)55
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فالع ررد كرران يعت ررر ،ر ي ا تررن لررو كرران سر و ييررر موجررود هو ييررر مشرررو مررادام

الع ررد شررد اسررتوفن الشرركل المطمرروب( .)58فميمررا كرران ررال اإلرادة  ،ر ي ة كانررت هم معي ررة
وميمررا كرران وضررو الس ر ب مشرررووا هم ييررر مشرررو ووجررد س ر ب ه،رربل هم لررم يوجررد فالع ررد

ينشا  ،ي ا طالما استوفن شكمو ال انونو(.)53

ال ررل كنررو وجرردت فررو الت ريررات العا،ررة الو،ررية المم ررة مدونررة جوسررتنيان م ررده
ي رول (السر ب الكرا ب ال ي طرل الو،ررية)

()54

ومرن ه،روليم الا ييرة العامرة (اإلرادة المكرىررة

ما الررت كرادةا السررت ت ررول :كنررو هردت ألنررو هكرىررت ومررن هن هريررد )()55ا وم ررده (العرروا

الكررا ب لرري

ور ار هو ال و ررة ررالتوىم)( .)56و(شرركل الشرروأ ش روام وجرروده)()57ا كال هن فك ررة

الس ب دعمت كركن من هركان االلت ام فو ال انون الرومانو فو و د وا د ىو و رد ال ررر
الواشو ومن م مغ مرن الن رود ومرن الرريم مرن انرو مرن الع رود الشركميةا ررم شرممت و رد الميرر
وو د ال رر المن،ب ومن المرميات يير الن ود ووممت عد لتشمل جميو الع ود(.)58

ينمررا نجررد هن الع ررود فررو الع رراق ال ررديم ات طررا و رضررا و ومررن الررريم مررن كتا تيررا

ومررن هلرواح ووضررو هسررماأ الشرريود وهعترراميم وميررو هو ال يررام ر عر الشرركمياتا الن الكتا ررة
والشيادة و رارة ورن وسرا ل كر رات ولري

ركنرا فرو الع رد.فو الم ا رل توجرد و رود شركمية فرو

شررانون مررو ار ررو ( 5763ق.م) مرررل الوديعررة يجررب فييررا الترردوين مررو ضررور ورردد مررن
الشيود كشرطين هساسيين النع اد الع د ال تسمو الدووى وند تعمايما ونرد كنكارىرا المرود

لد.

وك له و د ال يو ال ي يكون ا د هطرافو ا ن رجل ر هو و د رجل رر .ولرم ير كر

الكتاب والشراح هن الس ب كان ركنا فو هي و د يو(.)59

هما فو الع ود الرضانية ف د و االلتر ام ونرد الرومران مجرردا مرن السر ب ترن ونرد

تناي االلت امات لكون االلت امات يير مت ار طة ينيا.فال ا و ممر م تسرميم الم يرو ترن لرو لرم

يرردفو المشررتري الرررمن والمشررتري مم ر م تسررديد الرررمن ريررم ورردم اسررتبلم الم يررو .ولكررل وا ررد
منيمررا هن يطالررب األعررر

ررو عررد تناي ر ه اللت امررو .ووومررن الررريم مررن نشرروأ فك ررة االرت رراط

فو الع ود الرضا ية دل يت مل ت عو اليبله ش ل هن يستمم العين.
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همررا فررو الت روررات فالس ر ب ىررو نيررة الت ررر ولكونررو ت،رررا كرادي ييررر شرركمو ديررر
الس ب جميا فييا وك له ال ال فو الو،ية ين يوجد يمط فو ال اوث ومرن الو،ريةا فرإ ا
ر رت هن اليمررط كرران ىررو الرردافو الجرروىري لممو،ررو ومرن االي،رراأ وانررو لررو ت ررين ىر ا يمطررة

لعدل ون و،يتو كان لموارث هن يدفو دووى هلمو،ن لو اليش.
وي دو لنا هن مرد ى ا األمرر كلرن اليمرط فرو الرضرا ولري

السنيوري(.)81

لمسر ب كمرا ىرب األسرتا

كال انررو مضررو ال ر من ررر دور اإلرادة فررو الع ررود الرضررا ية وضررعا الشرركل ال ر ي

ي ك ررم الع ررود و ر ر له وج رردت فكر ررة السر ر ب الت ررو ارت ط ررت رراإلرادة وتمك ررد دورى ررا ف ررو ك ر ررام

الع ود(.)85

فالشكمية ىو التو جعمت االلت ام مجرردا مرن سر و روا ا كران شرد هدعمرت فكررة السر ب
فو عر الع ود فيرجو له فو اليالب كلن انو اوتررا ردور اإلرادة كمنشر لير ه الع رود.
ومتن اوترا مرر اإلرادة مجردة من الشكل فمن المع ول هن يكون شد اع ما شامت وميرو

ى ه اإلرادة من دافو ي ركياا وجعمو م ل اوت ار فو وجود االلت ام(.)88

وترردرجت ندريررة الس ر ب فررو ال ررانون الارنسررو ال ررديم وا دادت هىميتيررا وكرران لرجررال

الكنيس ررة دور ررار ف ررو وض ررو هساس رريا إ ع رراد الش رركمية و ررن الع ررود وتبلى ررم رج ررال العر ر م

 Civilistsكلن هن و،مت لتكون ركنرا مرن هركران االلتر ام فرو ويرد الا يرو (دومرا) الر ي لرم

ي تكرىا من األسا

ل جمو ه جارىرا السرا ة و نرو ىيكميرا ال،رياية الواضر ة المعروفرة

الندرية الت ميدية التو ناىا من عده عر الا يراأ مرن همررال ريارودي الجراني

و وتييروا

ون ميا نا ميون فو شانونو و سطيا فو المواد ( )5533 -5535منو كما سنرى.

رم اع فريرق مرن الا يراأ كارنسرت ولروران و بلنيرول ييراجمون ىر ه الندريرة وو،رموا

كل ررن ررد كنك ررار فكر ررة السر ر ب م ررن هساس رريا وط ررال وا

شانونيتياا كما شام آعرون يدافعون ونيا مرل كا يتان.

ر ر فيا م ررن الع ررد لع رردم فا رردتيا وو رردم

ينما اتجو ال ضاأ كلن ،راط هعر ا تعرد فيرو ورن ىر ا العربلا يرث اعر ال اورث
الدافو (س ب الع د) كلن جانب س ب االلت ام.
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فتاريخ ندرية الس ب ك ن دهت مو ديرور اإلرادة واال تعراد ورن الشركل وانت مرت مرن
سر ب االلتر ام كلررن سر ب الع ررد رررم العررودة كلررن سر ب االلتر ام كلررن هن اسررت ر األمررر فررو كريررر
مررن الرردول كلررن التمير

ررين ىر ين السر ين واالوتررداد يمررا فررو آن وا ررد مررو ورردم كياررال هن

عر الدول المت دمة كانكمت ار وهلمانيا

()83

ال ت ال تنكرر السر ب فرو جانرب ك يرر وواسرو مرن

ه كاميا كما سنا،ل له ال ا.
ثالثا :موقع السبب ف القانون المدن

يعد الس ب فو هيمب ال وانين المدنية الناف ة  -ومنيرا الع ارشرو والم،رري -ركنرا مرن

هركان الع د.

فاركرران الع ررد الرضررا و فييمررا ىررو الرضررا والم ررل والس ر با ويكررون الع ررد رراطبل ك ا

كان ىناه عمل فو ركن الس ب (م 538 /ق .م ) .وهوجو العمل ىو:
 - 5االلت ام دون س ب.

 - 8االلت ام لس ب ممنو شانونا.
 - 3االلت ام لس ب معالا لمندام العام هو األداب العامرة.

ي ا مررو ن ر

وىر ا الرن

الع ارشرو

(م )536/مررن ال ررانون المرردنو الم،ررري ال ر ي لررم ي ر كر ك طررال الع ررد ك ا كرران

س ب االلت ام ممنو شانونرا كمرا فعرل المشرر الارنسرو (م  5533ق.م.ا ).والع ارشرو .ينمرا
نجررد هن المررادة ( )5535مررن ال ررانون المرردنو الارنسررو هوسررو مررن الن،ررو

العر يررة التررو

ش،رت الس ب ومن الع ود فشممت كل االلت امات ولم تورد لاد الع د روانمرا ن،رت ومرن هن
(االلتر ام ال ينررتج هي ارررر ك ا لررم يكررن م نيررا ومررن سر با هو كرران م نيررا ومررن سر ب كررا ب هو

ومن س ب يير مشرو )(.)84

وىر ا ىرو ات مرا ن،رت وميرو (م )87/مررن المشررو الارنسرو االيطرالوا وشرد ىررب

ال انون المدنو االيطالو كلن نا

االتجاه فو المواد ( 5514و.)85()5588- 5559

وان هكرر ال وانين البلتينية التو ن،رت ومرن السر ب والترو لرم ترن

وميرو (كال رانون

ال رتي ررالو وال ار يم ررو) اوت رررت السر ر ب ركن ررا ف ررو االلتر ر ام وند رررت كلي ررو ندر ررة شع ،ررية هي

اوت ار ال اوث الدافو لمتعاشد.
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همررا ال روانين الجرمانيررة ف ررد مي ر ت ررين الع ررود المسر ة التررو يكررون فييررا السر ب ركنررا
ف ررو االلتر ر ام فكرت ررو ممارم ررة لمندري ررة الت ميدي ررة الت ررو ك رران يعتن ي ررا الا ررو الارنس رروا والع ررود

المجررردة التررو يكررون االلت ر ام فييررا منا،رربل وررن الس ر ب يعرريش مسررت بل ونررو وال يكررون ركنررا

فيو.
وىو ومن نووين:
الع ر ررود الناشمر ررة لم ر ررق العينر ررو والع ر ررود المنش ر ر ة لبللت ر ر ام وتشر ررمل األوراق التجارير ررة

والسندات واإلنا ة فو الوفاأ والتعيد المجرد لموفاأ(.)86

همر ررا ال ر ررانون االنكمي ر ر ي فيسر ررمو الس ر ر ب االوت ر ررار  considerationوال يعتر رررا

السر ب فرو الت،ررفات الشركمية ( )act under sealوىرو اشررب مرا تكرون كلرن الت،ررفات

المجردة فو ال وانين الجرمانية وال انون الرومرانو.ومن ىر ه الت،ررفات المجرردة فرو ال رانون
االنكمي ي األوراق التجارية والسنداتا كما رهينا شو ال انون األلمانو.
كننررا ش،رردنا مررن ى ر ا الطرررح واالسررتطراد هن ن ررين موشررو الس ر ب فررو ال ررانون المرردنو

ومجرال (نشراطو) كرو ن،رل كلرن كدراه جانرب مرن جرم اإلشركالية الترو انت ينرا كلييرا والتررو
يريرىررا ونرردما تس ر ب ه كامررو ومررن مجررال هعررر معتمررا فررو ط يعتررو وم تضررياتو عيررد وررن
مجر ررال ال ر ررانون المر رردنو ىر ررو مجر ررال شر ررانون ال،ر ررراا وكير ررا انت ير ررت ال ر روانين الجرمانير ررة

واالنكمي ية فمفردتو ندام عا

عيدا ون ون،ر الس ب.

رابعا :سبب اختيار الموضوع

ال دنررا هن الس ر ب شررد ديررر ونرردما رردهت الع ررود رراإلفبلت مررن الشرركميات ال،ررارمة

التو كان يارضيا ال انون الرومانوا وىو ه،ل المندومة ال انونيرة الارنسرية الترو اسرتو ت
الن،و

المدنية العر ية ه كاميا منيا).

و سطو نجم اإلرادة فو سماأ الع ود دير كوكب الس ب ليك رر شري ا فشري ا كلرن هن

و،ل كلن ال ال ال ي و،ل كليو كركن فو جميو الع ود.
ولكن ررا ال دن ررا هن التعام ررل التج رراري وم ررا يتطم ررو م ررن س ررروة ور ررة وا تم رران اشتض ررن

الرج ررو كل ررن ش رركميات الماض ررو وال ررد م ررن دور اإلرادة ف ررو مج ررال ش ررانون ال ،رررا ش رركل
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عا

.فاألوراق التجارية من والة و،ه وكم يالة تنشا وتنت ل مرن شرع

كلرن هعرر ونرد

ترروفر يانررات معينررة م ررددة ومررن س ر يل ال ،ررر فررو شرركل معررين رردد دشررة كمررا رردد فررو
اليالب موضو ال يانات من الورشو التجارية.
كال هن ش رراح ال ررانون التج رراري

()87

يرجع ررون كل ررن ال ررانون الم رردنو ف ررو اش ررتراط ت رروفر

األركان الموضووية ومنيا الس ب وكمن اإلرادة تمعب فو الورشرة التجاريرة نار
تمع ررو فررو الع ررود ريررم مررا ت تضرريو الورشررة مررن شرركميات ،ررارمة
العراشو من مرن هسر

()88

الردور الر ي

و،ر ار ة شررانون التجررارة

ال رانون ىرو ال رد مرن م رده سرمطان اإلرادة وتجاىرل النوايراا وهسرت عاد

شانون جنيا المو د كر الس ب هو و،ول ال يمة ضرمن ال يانرات اإلل اميرة لمسراتجة .وىرو
ما انت يرت كليرو ال روانين الجرمانيرة وال رانون االنكمير ي فعردت الورشرة التجاريرة ت،ررفا مجرردا

ال يشكل الس ب ركنا فيو.

كن ى ر ا األمررر يريررر فررو هجوا نررا ال انونيررة البلتينيررة العديررد مررن اإلشرركاليات الندريررة
والعممير ررة مردىر ررا كلر ررن ه مر ررة الن،ر ررو

ال انونير ررة – السر رريما فر ررو ال ر ررانون المر رردنو الع ارشر ررو

والم،ررري ومررن سررار ومررن نيجيمررا – واليمررور واالن سررام شرران فك ررة الس ر ب فررو ال ررانون
وشضاأ -وتداوياتيا السم ية المتعددة وال،راة الشركمية والدوليرة ل رانون
المدنو -شانوناً وف ياً
ً
ال،را وط يعة التعامل األوراق التجارية وم تضياتو.
كل له دفعنا كلرن اعتيرار ىر ا الموضرو الريرادي الامسراو ال رانونو ومرن الرريم مرن

ووورة مسمكو وش و م،ادره فو مجال شانون ال،را.

ادلبحث األول

الغمىض واالنقسام يف فكرة السبب

تعررد فك ررة السر ب مررن االفكررار ال انونيررة المع رردة واليامضررة والتررو هرررارت جرردال ونياررا
ين الا ياأ واعتمات شمنيا اآلراأ اعتبلفا جوىريا واض ا.
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فمررن الا يرراأ مررن دافررو ونيررا دفاوررا ررا ار وهطمررق ومررييم (الس ر يون )causalistes
وومررن هرسرريم الا يررو الارنسررو (كا يترران)ا فيمررا ىرراجم فريررق هعررر مررن الا يرراأ فك ررة الس ر ب

وو ،ررل كل ررن ررد كنكارى ررا م ررن هساس رريا وهطم ررق وم ررييم (البلسر ر يون )anti -causalistes

وومن رهسيم الا يو الارنسو ( بلنيول)(.)89

كمررا ان سررم الس ر يون ومررن هناسرريم فررو تم،رريل ند رريتيما فمررنيم مررن ىررب كلررن هن
الس ب ىو اليرر الم اشر المجرد ال ي يرروم الممتر م الو،رول كليرو مرن وراأ التر ام (سر ب
االلت ام) وى الأ ىم ه ،اب (الندرية الت ميديرة) .ومرنيم مرن ىرب كلرن ا عرد مرن لره وشرال

كن الم ،ود الس ب ىو (س ب الع د) هي ال اوث الدافو كلرن التعاشرد هي السر ب الشع،رو
يير الم اشر ال ي جعل المتعاشد ي دم ومن التعاشد وى الأ ىم ه ،اب (الندرية ال ديرة).

وكرران لما ررو اإلسرربلمو ىررو األعررر موشررا مررن الس ر ب متررمرجض ررين ال ررول والرررفر

شكل نس و و ضوا ط معينة.
فيم ررا ن ررا الا ررو الجرم ررانو واالنكمير ر ي من ررا واضر ر ا ومي رراي ار لم ررا اتج ررو كلي ررو الا ررو

الارنسو.

وسنتو ومن تا،يل ى ه الندريات والمواشا تع،ي

مطمب مست ل لكل منيا.

ادلطلب األول

النظريت التقليديت

شمنا هن الندرية الت ميدية ىرو الترو وردت السر ب شري ا ماديرا وىرو سر ب االلتر ام وىرو
ال يعتم ررا ف ررو الن ررو الوا ررد م ررن الع ررود هو الت رو رراتا في ررو سر ر ب االلتر ر ام الم اش ررر .وش ررد
تعرضرت ىر ه الندريررة ليجرروم ونيررا اسررتيدا نيتيررا الت تيررة هوشرركت سر و ومررن االنييررار
لروال الترررميم الر ي ل يرا مررن عررر الا يراأ ومررنيم (كا يترران) ف راول معالجتيررا شرركل جديررد

م ررو ال ا رراد وم ررن هساس رريا األول .ومي ررو فس ررن ث ف ررو ىر ر ا المطم ررب فكر ررة الندري ررة ون رردىا
ومعالجتيا كبلً فو م ،د مست ل:
ادلقصد األول
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فكرة النظريت التقليديت

ينررا فررو الم ررث التمييرردي المعررانو الربلرررة لمس ر ب وىررو الس ر ب المنش ر والس ر ب
هل ،دي وال اوث الدافو.
وان ال ر ي ت ،ررده الندريررة الت ميديررة ىررو المعنررن الرررانو هي اليرررر الم اشررر ال ر ي

ش،ررد المتعاشررد الو،ررول كليررو مررن وراأ الت امررو( .)31وىررو يعتمررا رراعتبلا االلت امررات والتررو
تو ومن ربلرة هنوا :
أوال -:الع ررود المم مررة لمجرران ين :يكررون س ر ب الت ر ام كررل مررن المتعاشرردين ىررو الت ر ام المتعاشررد
األعرر .فمرربل فررو و رد ال يرو يمتر م ال را و تسرميم الم يررو ليررر ال ،رول ومررن الررمن ينمررا
يمت م المشتري دفو الرمن ليررر ال ،رول ومرن الم يرو ويمكرن ال يرا

ومرن لره فرو كرل

الع ررود المم م ررة لمج رران ين.ف ين يت رروفر الم ا ررل الم  ،ررود اللتر ر ام ك ررل م ررن العاش رردين يوج ررد

الس با و عبلفو ي طل الع د لعدم وجود الس ب ألنو لن يكون ىنراه توا نرا فرو الع رد طالمرا

تعما الت ام من االلت امات المت ا مة(.)35

ثانيا -:الع ود المم مة لجانب وا د :ك ا كان الع د وينيا كالعارية والوديعرة والررىن ال يرا ي
يكون س ب الت ام المدين ىو الواشعة التو تنشا الع د هي التسميم.

فالمدين شد الت م رد الشوأ ألنو استمموا هما ك ا كران الع رد رضرا يا كالوورد التعاشرد

مرل الوود ال يو والوود العارية والوورد رالرىن ال يرا ي فران سر ب االلتر ام فرو ىر ه الع رود
التمييدية ىو كتمام الع د النيا و وىو سر ب م تمرل شرد يت رق وشرد ال يت رقا وفرو الكاالرة

س ب الت ام الكايل ىو ك رام الع د األ،مو(.)38

ثالثا -:و ود الت ر  :يكون فييا س ب الت ام المت رر ىرو نيرة الت رر اتيراا الترو ي ،رد منيرا
يرضا م اش ار ىو هن ييب شي ا هو ت ديم عدمة مجانية لممت ر لو.

هما ك ا كان و رد الت رر وينيرا كعاريرة االسرتعمال ردون م ا رل فرالمت ر فيرو ال يكرون

ممت مرا شروأ ررل الممتر م ىررو مرن تم ررن الت رر هي المسرتعير رررد المعرار وسر ب الت امرو ىررو

استبلمو لمشوأ المعار(.)33

فاررو الت روررات يعررتمط س ر ب الت ررر ال اوررث عبلفررا لممعاوضرراتا فالس ر ب ك ن وفررق
الندرية الت ميدية ىو س ب االلتر ام ولري

سر ب الع رد وىرو سر ب م اشرر مجررد وداعمرو فرو
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مررن نررو الع ررد وانررو شرروأ مررادي وموضررووو

والرردوافو العايررة لممتعاشررد وال يعتمررا رراعتبلا األشررعا

()34

ال ي رروم ومررن ال واوررث

ررل ىررو را ررت ال يتييررر فررو النررو

الوا د من الع ود .ومن هن الس ب وفق الندرية الت ميدية يجب هن تتوافر فيرو شرروط معينرة
و عبلفو ي طل الع د طبلنا مطم ا ألنو يولد ميتا لتعما ركن من هركانو.
يير هن عر ف ياأ ى ه الندرية يرى هن ال طبلن يكون نسر ياا ويسرتطيو مرن كران

الس ر ب فررو الت امررو لررم تت روافر فيررو الشررروط المطمو ررة التمسرره ررال طبلن( .)35ونجمررل شررروط
الس ب االتو:
الشرط األول :وجود السبب

يتعين هن يكون لكل الت ام س ب رواال طرل الع رد و طرل معرو االلتر ام الر ي يتضرمنو.
واأل،ل هو الم ده العام ىو افتررار وجرود سر ب ألي التر ام واالسرترناأ ىرو وردم وجروده هي
هن المتعاشدين ومن ومم عدم وجوده وومن ينة من له وييرواىمين فرو وردم وجروده ومرو
له ي دم المتعاشدان ومن ك رام الع دا وىو ي ،ل فو ال االت التالية(:)36

 -5الررة الرروىم كاوت رراد الروارث هن موررررو كرران شررد هو،ررن لشررع

معررين م مررغ مررن المررال

فيكتررب الروارث تعيرردا ررالم مغ رررم عررد لرره يتضررض هن الو،ررية اطمررة فسر ب التعيررد ىنررا
ىررو الو،ررية وىررو ييررر موجررودا ه،رربلا فالتعيررد اطررل النعرردام س ر و .هو هن يتعررارج
وارث مررو شررع

معت رردا انررو وراث ويعطيررو م ميررا مررن المررال رررم يتضررض هن ال روارث شرد

توىم فو له فالشع

لم يكن واررا.

في ر ا التعررارج اطررل طبلنررا مطم ررا الن س ر و منعرردما وك ر له ك ا ترروىم المرردين منررو لررم

يرروا ديررن الرردا ن فيتاررق معررو ومررن تجديررده فررإ ا اتضررض لررو األمررر ال ررا همكنررو ك طررال
التجديد.

 -8ك ا اكرره ا رد المتعاشردين ومرن كمضراأ سرند ردين هو كشررار ردين هو تعيرد ردين دون هن
يكون مدينا ه،بلا فالع د اطل النعدام الس ب ولي

موشوفا لئلكراه.

 -3كشررار الم ترررر المديونيررة ش ررل كن يتسررمم ال رررر وال ي ،ررل التسررميم كطبلشررا فرراإلشرار
اطل النعدام س و هيضا.
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 -4ف ررو س ررند المجامم ررة ال يمك ررن لممس ررتايد الم اش ررر هن يطال ررب م رررر الس ررند رردفو م مي ررو
ل طبلن السند النعدام س و.

 -5ىربله الم يرو ش ررل ك ررام الع ررد ي طرل الع ررد النعردام سر ب التر ام المشررتري وىرو ال ،ررول
ومن الم يو.
 -6ورردم تناي ر ا ررد العاشرردين الت امررو إرادتررو هو اسررت الة لرره لس ر ب هجن ررو يجعررل س ر ب
الت ر ام العاشررد األعررر ييررر موجررودا ومررن هسررا

ت ا ررل االلت امررات وارت اطيررا فررو الع ررود

المم مة لمجان ينا فكل الت ام يعت ر س ا لبللت ام الم ا ل.

، -7ورية الس ب التو تعاو وراأىا س ا هع ار
يعررا ،رروريا لتيري يررا مررن دا نيررو ولرري

ي ا كمن ي يو أل د هشار و هموالرو العينيرة

لوجررود التر ام مت ا ررل رردفو الرررمنا ويتا رران ومررن

انو ال ارر لي ا ال يو ينيماا فال،ورية ىنا مطم ة ت طل الع د طبلنا مطم ا.

ون ن نتاق مو الرهي ال ا ل منو ال فرق رين السر ب ييرر الموجرود والسر ب الموىروم
وهنيما شوأ وا د ي ديان ات النتيجة وال داوو لت سيم ى ا الشررط كلرن شررطين كمرا ىرب

كرير من الا ياأ والشراح(.)37

الشرط الثان  :مشروعية السبب
الس ب المشرو ىو الس ب ال ي ال ي رمو ال رانون وال يعرالا الندرام العرام واآلداب

العامة .والس ب وفرق الندريرة الت ميديرة ىرو سر ب االلتر ام وىرو م رل االلتر ام الم ا رلا ولكرن
الس ب شد يكون يير مشرووا ومن الريم من مشرووية الم ل كما فو ال االت التالية:

 -5و ررد ت ررادلو يتض ررمن تعي ررد ا ررد الط رررفين رردفو م م ررغ م ررن الن ررود ألع ررر جر ر اأ ارتكا ررو
جريمة معينة.

فررالت ام ىر ا األعيررر ال ي رروم الن م مررو ومررل ييررر مشرررو وىررو ارتكرراب جريمررة .يررد هن

الت ام الطرا األول دفو الم مرغ ومرل مشررو فم مرو مشررو ولكرن سر و ييرر مشررو
المتمرررل ررالت ام األعررر ارتكرراب جريمررةا في ر ا االلت ر ام ال ي رروم لعرردم مشرررووية الس ر ب
ولي

لعدم مشرووية الم ل.
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 -8و د ت ادلو يتضمن تعيد ا د الطررفين ردفو م مرغ مرن الن رود ألعرر جر اأ وردم ارتكراب
جريمة معينةا فم ل كل من االلت امين مشرو ولكن س يما يير مشرو .

 -3االتااشات الواردة ومرن اسرتيبلل دور ال يراأ ودفرو الم رالغ إلنشراأ هو اسرتمرار العبلشرات
الجنسية يير المشرووة لمعالاة الس ب لآلداب.
ادلقصد الثاني

نقد النظريت التقليديت

()38

هوج نررا فيمررا س ر ق كيررا هن الندريررة الت ميديررة تعرضررت ليجرروم ن رردي شررديد مررن ش ررل

ف ياأ ليم و نيم المعروا ين شراح ال انون المدنو ال ين نالوا من هسرا

فكررة السر ب ولرم

يكتا روا ن ررد الندريررة .وىررم (ع،رروم الس ر ب  )anti- causalistesومررنيم الا يرراأ ارنسررت
وروالن وارتيررر وتم ررال وكونيررل وىيرره وسررارياد

و بلنيررول و ررودري و ررارد ودا رران ووالتررون

ولياو ايممان.
وتتمع

انت اداتيم ما يمتو:

االنتقاااد األول :هنيررا ندريررة ييررر ،ر ي ة :ك هنيررا تتضررمن اسررت الة منط يررة وعمررط

ين الس ب وهركان الع د وم،درها وكاالتو:

ا -فاررو الع ررد المم ر م لمجرران ين ترررى الندريررة الت ميديررة هن س ر ب االلت ر ام ىررو االلت ر ام الم ا ررل
و ي ررث هن االلتر ر امين المت ررا مين ينش رران ف ررو نار ر

الوش ررت فيس ررت يل منط ي ررا هن يك ررون

ا ر رردىما سر ر ر ا لؤلع ر رررا فم ر ررن يي ر ررر المنط ر ررق هن يك ر ررون األر ر ررر والنتيج ر ررة متعا،ر ر ررين
 contemporinsرواال ه،ر ر نا ف ررو م ررة ماري ررة.فالاكرة يي ررر ،ر ر ي ة الن االلتر ر ام
األول ال ينشا الن س و  -وىو االلت ام الرانو المت ا ل  -لم ينشا عد.

ب -وفررو الع ررد العينررو يكررون س ر ب االلت ر ام وفررق الندريررة ىررو اسررتبلم الع رين ييررر هن ى ر ا
االسررتبلم هو التسررميم ىررو الم،رردر ال ر ي انشررم االلت ر ام ممررا يجعررل العمررط واض ر ا ررين

الس ب المنش والس ب هل ،دي لبللت ام.
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ج -وفرو الت رورات ت ضرو الندريرة رران السر ب فييرا ىرو نيرة الت ررر فرو رين هن ىر ه النيررة
ى ررو الرض ررا وى ررو ا ررد هرك رران ال  ،ررد كم ررا هن ىر ر ه الني ررة ال شيم ررة لي ررا ك ا ج ررردت م ررن

ال واوث التو دفعت كلييا.

االنتقااااد الثاااان  :هنيررا ندريررة ييررر ات فا رردة :إلمكانيررة ت يررق نا ر

النتررا ج التررو هرادت

الندرير ررة الت ميدير ررة الو،ر ررول كليير ررا طر رررق هعر رررى يير ررر الس ر ر با السر رريما الم ر ررل والرضر رراا

وكاالتو:

ا -فو الع ود الت ادلية هي المم مة لمجان ين يمكن ك طال الع د اسرتنادا لاكررة الم رل وارت راط
االلت امررات المت ا مررة التررو يتوشررا م،ررير هي منيررا ومررن م،ررير األعررر فررإ ا كرران التر ام
ا ررد المتعاش رردين رراطبل لي رربله م م ررو هو اس ررت التو هو و رردم مش ررروويتو ه،ر ر ض التر ر ام

المتعاشد األعر اطبل لوجود ارت اط ين االلت امين ال يسمض يام ا دىما دون األعر.
ب -فو الع ود العينية :فان انعدام التسميم يعنو انعدام الع د اتو ولي

انعردام السر ب كمرا

ى ت الندرية الت ميدية .فبل يمتر م المرود مرربل ررد شروأ ك ا لرم يتسرمم الوديعرة وكر له

الم ت رررر ك ا ل ررم يتس ررمم ال رر.ف ررااللت ام ل ررم ينش ررا لع رردم انع رراد الع ررد ه ،رربلا و الت ررالو
فمي

ىناله م تضن لندرية الس ب فو مرل ى ه ال االت إل طال الع د.

ج -وفو و ود الت ر فان تعما نية الت ر – وىو س ب االلت ام فرو ىر ه الندريرة  -يعنرو
هن الرضا منعدم في رر سم ا ومن انع راد الع رد.فبل اجرة لم رول انعردام السر ب إل طرال
الع د ل لعدم وجود الرضا.
االنتقاد الثالث :يرجو كلن التراريخ ويمكرن تمعي،رو ران ندريرة السر ب لرم تكرن معروفرة فرو
ال انون الرومانو وان الا يو (دوما) ىو ال ي ا تدويا ت كما(.)39

فع رردة األور يررين و الر ات روايررا الدولررة الرومانيررة مررن ماضررييم ال ررانونو ومررا تضررمنو

من شكميات م يتة س ت ليم نتا ج تعالا م ادئ العدالة ىو الترو دفعرت كلرن ا تردا فكررة
الس ب.
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االنتقاااد الرابااع :االوت ررارات العمميررة :يررث هن اشررتراط وجررود س ر ب لبللت ر ام ي ررت ط ررو مررن
شانو هن يعوق سير التعاملا ويتنراشر مرو فكررة االلتر ام المجررد ريرم هن وجرود ىكر ا التر ام

همر ضروري وشد ه ،ض من م تضيات ال ياة االشت،ادية ال اضرة(.)41

االنتقاد الخامس :كن الس ب يشكل شيدا ومن سمطان اإلرادة ل م ل اإلشركال واألوضرا

ال ديمررةا لرره هن الممت ر م ك ا هراد هن يمت ر م رربل س ر ب هي مررو تجريررد الت امررو مررن الس ر ب فمررا

ىو ال كمة من منعو من له(.)45

االنتقاااد السااادس :ورربلوة ومررن هن ى ر ه الندريررة تعررالا منطررق الا ررو الت ميرردي فإنيررا فك رره
و يمررة ال معنررن ليررا ألنيررا ررددت الس ر ب معنررن را ررت ال يتييررر فررو كررل نررو مررن الع ررودا
و التررالو سرريكون وررديم الجرردوى كيررا يتسررنن هلرشا ررو ومررن مطا ررة الت،رررفات لم ررانون مررن

ودميا .فدا ما سيكون الس ب مشرووا (.)48

وسنمتو ومن تا،ريل انت رادات هعررى يمكرن توجيييرا لاكررة السر ب ونردما نسرتعرر
اإلشكاليات الندرية والعممية فو مجال شانون ال،را.

ادلقصد الثالث

الدفاع وادلعاجلت

()43

ع ررد ىر ر ا اليج رروم العمم ررو الم رررر الر ر ي ش ررور ررو ع ،رروم السر ر ب هس ررا

الندري ررة

الت ميدية لمس ب ان رى هن،اره وومن هرسريم الا يرو كا يتران الردفا ورن ىر ه الندريرة كال انرو

– رواش ر ر ار ار منر ررو  ،ر ر ة عر ررر االنت ر ررادات – ادعر ررل عر ررر التعر ررديبلت الجوىرير ررة وميير رراا
وسنوج الكبلم ون الدفا ون الندرية الت ميدية ومعالجتيا.

أوال :الدفاع عن النظرية التقميدية

يمي كا يتان ين السر ب وال اورثا فالسر ب ىرو اليررر مرن الع رد والمرراد الو،رول

كليررو اض ر ار هو مسررت بل وىررو ركررن فررو الع رردا همررا ال اوررث فيررو الرردافو ال عيررد ال ر ي يتعمررق
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ورادة الماضررو وال يشركل جر أا مرن اتارراق اإلرادتين.ويررى هن الندريررة ،ر ي ة وال تعررالا
المنطق يث ال وجود لبلسرت الة فرو نشروأ االلت امرات الع ديرة الت ادليرة ك ا مرا اعر السر ب
معن ررن السر ر ب هل  ،رردي.ولكن ك ا م ررا اعر ر السر ر ب المنشر ر ف رران كا يت رران ي ررر

 ،ررول

االس ررت الةا وف ررو الع ررود العيني ررة فإني ررا وان كان ررت ويني ررة ف ررو  ،رريايتيا ولكني ررا م ررن ي ررث
ط يعتيررا فيررو و ررود رضررا ية.هما فررو و ررود الت ررر فمرري

 ،ر ي ا تع ر ر التميي ر

ررين ركررن

الرضررا ونيررة الت ررر ا فالرضررا ىررو كرادة االلتر ام ينمررا نيررة الت ررر ىررو ش،ررد المت ررر مررن ورردم
هع ه م ا ل الت امو.
هما ع،و

ال ول عدم فا دة الندرية ف د اوترا  ،تو فو ردود معينرة كال هن

م ررل االلتر ام ي ررن متمير ا وررن سر و فررو الع ررود المم مررة لمجرران ين .ك هن م ررل االلتر ام ىررو

ما الت م و المدينا هما س و فيو وجود االلت ام الم ا رل هو تناير ه وىر ا الشري ان المتمير ان ال
يعتمطان.
كمر ررا ال يمكر ررن االسر ررتيناأ ور ررن الس ر ر ب ألن لر رره سر رري دي كلر ررن اسر ررت بلل كر ررل مر ررن

االلت امين ون األعر وشد ي ن ا د االلت امين شا ما ولو است الة تناي االلت ام الم ا ل.

وفو و ود الت ر ال تعرتمط نيرة الت رر الرضرا كمرا ير وم ع،روم السر ب ألنرو يمكنرو

ت ميل كرادة الواىب كلن ون،رين :هوليما كرادتو هن يمت م وىر ا ىرو الرضراأ ورانييمرا ري ترو
هن يكون الت امو دون م ا ل ومن س يل الت ر وى ا ىو الس ب(.)44

ولك ررن كا يت رران يعت رررا ويس ررمم رراعتبلط السر ر ب ال او ررث ف ررو ع ررر ال رراالت مر ررل

الت ر المشروط كمن يت ر مال ل ناأ مستشان هو مدرسةا والو،ية.
ثانيا :المعالجة

اول الا يو كا يتان – فو سياسرة دفاورو ورن الندريرة الت ميديرة  -الت روير مضرط ار

رواجر رراأ تع ررديبلت ىام ررة وميي ررا لي رردوم مرك ى ررا ويس رريل و ررن ناس ررو ال رردفا وني ررا واال تا رراد
يا.ف ررد كرن ررا انررو مير ر

ررين ال او ررث واوت ررر كن ماي رروم األعيررر ى ررو الم ،ررود ك ررركن ف ررو

الع ود.كمررا اوت ررر س ر ب الت ر ام كررل متعاشررد فررو الع ررد المم ر م لمجرران ين لرري

الت ر ام الطرررا

األعررر فررو اتررو روانمررا ىررو تناير لرره االلتر ام األعر.فينالرره فرررق ررين وجررود االلتر ام وتناير ه
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وى ر ا تعررديل جرروىري ومررن الندريررةا وس رواأ ،ررل تناي ر الع ررد مررن ش ررل الطرررفين فررو وشررت
وا د هو ،ورة متتا عة فان له ال ييير من األمر شي ا.

الميررم هن ي ،ررل مررربل ال ررا و ومررن الرررمن والمشررتري ومررن الم يررو لرري

مدا يما كما ال ييم وشت التناي (.)45

ف ررط االلت ر ام

كمررا يعت ررد كا يترران كن ارررر الس ر ب يسررتمر عررد نشرروأ الع ررد مررا دام االلت ر ام لررم ينا ر
تناي ر ا كررامبلا فررااللت ام ال يمكررن هن ي يررا كال ك ا دررل مسررتندا كلررن س ر و ومررن عرربلا ركررن
الرضا ال ي يكاو وجوده وشت كنشاأ الع د ف ط.

و التررالو فانررو ال يمكررن ت ريررر الرردفو عرردم التناي ر والاسررخ لعرردم التناي ر وت مررل ت عررة

اليبله كال االستعانة ندرية الس ب.

ون ررن ف ررو ار ين ررا المتواض ررو نعت ررد كن ىر ر ه األم ررور الربلر ررة تج ررد م ررى ررا ف ررو تر روا ن

ال وق وااللت امات ال ي ارتضاه المتعاشدان وال ي يسرتند كلرن م رده العردل واإلن،راا الر ي
تنشده الاطرة ال ،ي ة وكانت ىدفا لكل الش ار و شديما و ديرا.
ادلطلب الثاني

النظريت احلديثت

كن الجمود ال ي انتاب الندرية الت ميدية لمسر ب والمخعر الترو كرناىرا والترو جعمتيرا
م ررل دفررو وجر با فينرراه فريررق ىررام مررن الا يرراأ ينكرىررا وىررم ع،رروم السر ب وىنالرره مررن
ي ور فييا الدفا ونياا كما فعل هن،ار الس ب.

كال هننا  -وكما ي ول عر الا ياأ( - )46ك ا تركنا الت وير والمعالجة الترو شرال يرا

هن،ررار الس ر ب وومررن هرسرريم كا يتررانا فرران الندريررة الت ميديررة يررت واشعررة ررين نررارين :فيررو
ين فريق يرى م و فكرة الس ب م وا تاما وىم ع،وم الس ب – كما ف،منا سرا ا – و رين

فري ررق هع ررر ي رررى اإلفس رراح لمسر ر ب والتوس ررو في ررو هكر ررر مرون ررة ويس ررتند وم ررن ال او ررث ال رردافو
كس ر ب لبللت ر ام مت عررا عطررن ال ضرراأ فررو فرنسررا وت عررو كريررر مررن الم رراكم فررو م،ررر ال ر ي
كرران هكرررر ج رراأة واشررد كمعانررا فررو ىر ه الندريررة الت ميديررة وسرراير الا ررو ال ررديث ال ضرراأ فررو

ى ا المسار الجديد.
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ولكن مرا ىرو فكررة ىر ه الندريرة ال ديررة ومرا مردى مرونتيرا ومرا ىرو شرروط السر ب
موج ياا ى ا ما سنتناولو فو الم ،دين التاليين:
ادلقصد األول

فكرة السبب يف النظريت احلديثت

دد ال ضاأ س ب االلت ام منو ىو ال اوث الدافو لبللت اما وىو همرر شع،رو يعررج
ون الع د ويتيير مرن شرع

ألعرر ومرن و رد كلرن و ردا تمامرا وكر

السر ب فرو الندريرة

الت ميديررة ال ر ي ىررو همررر مررادي ال يعرررج وررن الع ررد ررل داعمررو فيررو وال يتييررر مررن شررع
ألعر.

ولما كانت ال واوث متعددة جوىرية ورانوية ف د اعتار ال ضاأ ال اوث الجروىري هي

الرردافو كلررن التعاشررد طالمررا كرران مشرررووا هي هن اإلرادة تيرردا كلررن ت يررق يرررر ال يمنعررو
ال انون وال ي ضره وال يتعارر مو الندام العام وال يتنافن مو آداب المجتمو العامة(.)47

فررإ ا كرران ال اوررث الرردافو ييررر مشرررو ه طمررو ال ضرراأ الارنسررو والم،ررري وان كرران

س ر و مشرررووا اسررتنادا لمندريررة الت ميديررةا ييررر هن عررر الا يرراأ اسررت ن الندريررة الت ميديررة
فو الس ب وي ،رىا ومرن السر ب فرو االلتر ام ويضرو كلرن جان يرا الندريرة ال ديررة ويسرمييا
ندريررة ال اوررث الرردافو ويجعميررا فررو الع ررد ال فررو االلت ر ام ألنررو يجررب هن يكررون معروفررا مررن
ش ل الطرفين في ،ض لدينا س ب فو االلت ام و

اوث فو الع د (.)48

في ه الندرية ال تارق ين الس ب والياوث وتعمط ينيمرا

ال الس ب ال ،دي

()49

يرث تمعر ال اورث سر ا

ومرن كرل رال فران همرر ت ديرد ال اورث الردافو كلرن التعاشرد ال يعمرو

من ،عو ة ألنو اوث مرن ي،عب ض طو وت ديده(.)51
ول له ال د من كيجاد ضا ط فرو ىر ا الع،رو

يضرمن اسرت رار التعامرل

يكرون فررو م رردور هي متعاشررد هن يت مررل مررن ال ار طرة الع ديررة وان يررتمم

مررن الت امررو

يرث ال
جررة

هن ال اوررث لررو ومررن ك ررام الت،رررا ييررر مشرررو فررو ررين هن المتعاشررد ال يعمررم تمامررا ي ر ا
ال اورث العارو .فتو،ررل ال ضراأ الرن وضررو ال يردين السرالا كرىمررا ىرو هن يكرون ال اوررث
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الرردافو ر يس رريا دون االىتم ررام واو ررث اإلرادة األع رررى.وان يكررون ىر ر ا ال او ررث داع رربل ف ررو

دا رة التعاشد هي معموما من ش ل المتعاشد اآلعر كو ال يتااجم األمر فيست ر التعامل(.)55

يير هن الا و مضطرب فو ى ه الن طة فمنيم من يرى ودم االكتااأ رالعمم رل ال رد

من االتااق والمساىمة ين المتعاشدين واالكتااأ العمم فرو الت روراتا فيمرا رهى جانرب هعرر
مررن الا ررو كلررن التميي ر

ررين المعاوضررات والت روررات فمشررترط العمررم فررو المعاوضررات مايررة

لمتعامررل مررن االضررطراب واالعررتبلل والت و ر

الن كمتررا اإلرادتررين دور ىررام فررو ه ررام الع ررد

وو رردم اش ررتراط العم ررم ف ررو الت رو ررات الن كرادة المت ررر ى ررو األس ررا ()58ا و ي ررا يت رردد العم ررم
وي ت،ر وميو وىو همر يكاو الست رار التعامل(.)53

ادلقصد الثاني

الشروط ادلتعلقت بالسبب يف النظريت احلديثت

ىب كرير من الا ياأ كلن انرو يشرترط فرو السر ب موجرب الندريرة ال ديررة (ندريرة

ال ضاأ) هن يكون مشرووا وان يعمم المتعاشد األعر ي ا ال اوث.

وش ررل هن نسررتعرر ىرراتين المسررملتين ال ررد هن ن ررين رهينررا فررو همررر دشيررق ىررو وجرروب
التمي ر

ررين شرررط المش رررووية وواشعررة العم ررم .فالمشرررووية ش رررط ل ،ر ة السر ر ب وفررق ىر ر ه

الندريةا هما واشعة العمم فميست شرطا ل ،ة الس ب روانما شرطا لم طبلن.
معنن انو ك ا كان ال اوث الدافو ومن االلت ام لردى الطررا األول مشررووا فربل ييرم
هن ومم و الطرا األعر هم ال في،ض الع د ريم ودم ومم الطرا األعر.

همررا ك ا كرران ال اوررث الرردافو ييررر مشرررو لرردى الطرررا األول فينررا ي تضررو التميي ر
وفررق ندريررة ال ضرراأ ررين الررة ومررم الطرررا األعررر مررن ورردم وممرروا فررإ ا كرران والمررا عرردم

مشرررووية ال اوررث طررل الع ررد همررا ك ا كرران جرراىبل ررو هي سررن النيررة فرربل يمكررن اال تجرراج
ي ا األمر تجاىو و،ض الع د.
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فالمشرووية ك ن شرط ل ،ة الس ب هما العمرم عردم المشررووية فيرو شررط لمر طبلن
ولي ر ا سررمينا ون روان ى ر ا الم ،ررد الشررروط المتعم ررة الس ر ب ولررم ن ررل شررروط الس ر ب كمررا
ىب الشراح.

أوال :مشروعية الباعث

ال ررد هن يك ررون سر ر ب الع ررد مش رررووا و ع رربلا ل رره س رريكون معالا ررا لمند ررام الع ررام

واآلداب العامررة ممررا ي ر دي تمررا كلررن طرربلن الع ررد

()54

ولمررا كانررت واوررث اإلرادة متعررددة

ومتنووررة منيررا الرردافو ومنيررا ييررر الرردافو ومنيررا الر يسررو ومنيررا الرررانوي فمررا يعررول وميررو ىررو
ال اوث الدافو الر يسو.

ويرى عر الا ياأ انو ال معنن الشتراط وجود ال اورث الر يسرو الردافو كلرن التعاشرد

ألنررو موجررود دا مررا وال يع ررل تعاشررد هي شررع

معتل و ميا هو مسموب اإلرادة(.)55

دون اوررث يدفعررو إل ررام الع ررد كال ك ا كرران
ي يررا ىرو الر ي

روا ا كران ال اورث المر كور فرو الع رد ،رروريا هي هعارن وراأه اوررا
دفو الطررفين لمتعاشرد فران ىر ا ال اورث األعيرر ىرو مردار ال رث ويكرون م رل االوترداد فرإ ا

كان يير مشرو طل الع د وان لم ي كر فو الع د.

هما ت رير شرط المشرووية في رال هن الع رد كرا ن اجتمراوو فرو كطرار المجتمرو ير رر

س ررم ا روايجا ررا ومي ررو فبل ررد م ررن م ارو رراة الم ،ررم ة االجتماوي ررة ودرأ العط ررر و ررن المجتم ررو.
فال او ررث وم ررن الع ررد يج ررب هن ي ررو ن مير ر ان الم ،ررم ة االجتماوي ررة ف ررإ ا اتا ررق معي ررا هش ررر

المشر وجوده رواال طل.

ثانيا :عمم المتعاقد األخر بالباعث الدافع غير المشروع
شمنررا هن ى ر ا – فررو رهينررا – لرري

س ر ا شرررطا ل ،ر ة الس ر ب ررل ل طبلنررو ومررن رررم

طرربلن الع ررد وال كمررة مررن كي رراده ىررو ال ررر

ومررن اسررت رار التعامررل وورردم و وتررو(.)56

ومضررمونو هن يعمررم المتعاشررد واوررث المتعاشررد األعررر التررو دفعتررو إل ررام الع رردا و يررث هن
ال اوث همرر شع،رو عرارج ورن دا ررة الع رد فيرو ييرر را رت ويتييرر تييرر األشرعا
النو الوا د من الع ود ت عا لم اجات والم،الض والري ات الشع،ية.
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ك ن ال د من ت ديده واوتماد معيا ار لض طو ترن ال يكرون مردواة ل و ورة التعامرل
وودم است ارره.

فتو،ررل ال ضرراأ الارنسررو – والم،ررري مررن عررده  -هن يكررون ال اوررث الرردافو داعرربل

فررو دا ررة التعاشررد هي يعمررم المتعاشرردان ررو مررن اجررل هن تنتاررو المااجررمةا و التررالو ال يسررتطيو
ا رردىما الت مررل مررن الت امررو ال ر ي ترتررب وميررو ل،ررالض الطرررا األعررر مجرررد ادوا ررو عرردم
مشرررووية اورررو مررا لررم يعمررم الطرررا األعررر ررو .فيمررا ىررب رهي هعررر كلررن اشررتراط االتارراق
ومن ال اوث يير المشرو ل طبلن الع د.

هما فو الت رورات فيكارو ال اورث ييرر المشررو لردى المت رر إل طرال الع ردا ومرم رو

المت ر لو و هم ال.

همررا مررن يتمسرره ررال طبلن فيررو مررن لررم ي ررم لديررو ال اوررث ييررر المشرررو وكرران سررن

النيررة فيسررتطيو مررن اكتشررا ال اوررث ييررر المشرررو لرردى العاشررد األعررر ال ررا عررد الع ررد هن
يتمسه ال طبلن كو ال يكافم اآلرم ومن كعاا و سوأ فعمو.
ادلطلب الثالث

السبب يف الفقه اإلسالمي

هعطا من شال هن الا و اإلسبلمو لم يضرو فرو هي مر ىب مرن م اى رو ندريرة وامرة

فو الس ب تمشيا مو ،ناوتو المملوفة فو ودم ،ياية ندريات وامة روانما يرورد تط ي رات
تا،يمية يمكن ون طريق الت ميل والتم،يل استعبل ى ه الندرية(.)57
ف د ورا األ،وليون الس ب منو (و،ا داىر منض ط يرترب الشرار وميرو كمرا
يت ق ت

و وينتاو انتاا و)()58ا ولو تعرياات وديدة هعرى.

وين سررم السر ب كلررن ورردة هشسررام فمررن يررث ط يعتررو همررا هن يكررون سر ا منشر ا وم ررل

رو ىو اب عطاب الوضو فرو ه،رول الا روا هو سر ا ش،ردياً وي ررو الا رو ت رت ونروان

الم  ،ررود هو ال  ،ررد األ ،ررمو هو المع ررود ومي ررو()59ا هو السر ر ب ال رردافو كل ررن التعاش ررد وم ررل
رو اب سد ال ار و فو ه،ول الا و.

فالر ر ار و ى ررو الوس ررا ل ويتع ررين كوط رراأ الوس رريمة ك ررم يايتي ررا()61ا وى ررو م ررن ي ررث

المشرووية تن سم كلن هر عة هشسام:
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 - 5كل من الوسيمة والياية مشرووة.
 - 8كل من الوسيمة والياية يير مشرووة.

 - 3الوسيمة يير مشرووة والياية مشرووة.
 - 4الوسيمة مشرووة والياية يير مشرووة.
وان مررا يعنينررا ىررو ال سررم ال ار رروا ف ررد شسررم وممرراأ األ،ررول ى ر ا ال سررم اوت ررار مرردى
ترتيب النتا ج واليايات كلن األنوا الربلرة اآلتية:
النااوع األول :ىررو هن تاضررو الوسررا ل (ال ر ار و) كلررن ماسرردة (هو مض ررة) ومررن وجررو

ال طو هو الدن ال ريب منوا وىر ا النرو مرن الر ار و ال عربلا فيرو رين جميرور الا يراأ فرو

وجوب سدىا ومنعيا ك يو السبلح وشرت الاتنرة فرو الرة ومرم ال را و هو اسرتطاوتو هن يعمرم
انو يستعدم فو االوترداأ وشترل األ ريراأ ويكرون الع رد راطبل.وك يو المرواد األوليرة أل،ر اب

معامررل ،ررنو المسرركرات الم رمررةا ررنا

الشرررط المر كور هورربلها ويعت ررر الع ررد رراطبل ونررد

هكرر الا ياأ شمنو شمن يو وشراأ المسكرات اتيا.
النوع الثان  :اجمو الا ياأ ومرن وردم سرده كالوسرا ل الترو تكرون ريعرة كلرن ت يرق

الم،ررم ة هكرررر مررن هن تكررون ريعررة كلررن الماسرردة هو المض ررة ك يررو األسررم ة الدفاويررة فررو

الدروا االوتيادية فبل يمنو لمجرد ا تمال استعماليا فو العدوان.

النوع الثالث :اعتما الا ياأ فيو كالر ار و الترو تترردد رين الم،رم ة والماسردة .فمرن

رهى هن الم،م ة فييرا ىرو الراج رة ومرن الماسردة شرال ات يرا ومرن شرال رج ران ماسردتيا
شرال سرردىا ك ضراأ ال اضررو عممرو و واج الت ميررل وىرو يمررة اسرتعدمت فررو ييرر يرضرريا

المشرو (.)65

وشررد ان سررم ف يرراأ الش رريعة اإلسرربلمية كل ررن ف رري ين ومررن األشررل فريررق اوتررد رراإلرادة

الداىرة وفريق اوتد اإلرادة ال اطنة.

 -5فررالاريق األول ت ومررو ف يرراأ الشررافعية وو الن وررة الموضررووية الر ين ييتمررون ررالتع ير
وررن اإلرادة دون اإلرادة اتيررا فتعتاررو ندريررة السر ب ت ررت سررتار مررن ،رريية الع ررد فرربل

يعتد ال اوث الدافو كلن التعاشد كال يرث يتضرمنو التع يرر ورن اإلرادة فران لرم يتضرمنو
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العدد ()51

التع ير لم يعترد رو وال ي رث ونرو عرارج الع رد ينمرا يعترد رو ك ا كرر ضرمنا فرو الع رد
الن المتعاشدين يكونان شد كشاا ونو.

ومرن الم كرد هن الا رو اإلسربلمو يعررا الع رد المجررد مرن السر ب فربل يعترد كطبلشرا السر ب
كما فو الة و د الكاالة(.)68

 -8هم ررا الاري ررق الر ررانو في ررو الر ر ي اوت ررد رراإلرادة ال اطن ررة وى ررو اتج رراه المر ر ى ين الم ررالكو
وال ن مرو يرث تتيمرب فيرو العوامرل األد يرة والعم يرة والدينيرة فيعترد ال اورث الردافو ولررو
لم ي كر فو الع د ما دام المتعاشد األعر يعمم و هو كان استطاوتو هن يعمم رو فيكرون

الع د اطبل هو  ،ي ا ت عا لمشرووية له ال اوث.

()63

فرران

روا ا كرران عررر ف يرراأ ال ررانون شررد اوت ررروا ف يرراأ ال نايررة مررو االتجرراه األول
ال عر األعر( )64يعت رىم شرد اعر وا اتجاىرا وسرطا رين االتجراىين اوت رار هنيرم ي ولرون هن
الع د يكون اطبل ك ا كر ال اوث الدافو يير المشرو فو ،مب الع دا هو لم ير كر ولكرن
كان اإلمكان استنتاجو من ط يعة م ل الع د(.)65

ادلبحث الثاني

فكرة السبب يف القانىن ادلدني وإشكالياتها يف رلال قانىن الصرف

عررد هن درسررنا فك ررة الس ر ب وندرياتررو ومررن ،ررعيدي الا ررو وال ضرراأ وال دنررا الاررارق

الواس ررو ف ررو المعن ررن الر ر ي اوتمدت ررو ك ررل م ررن الندر رريتين الت ميدي ررة (ندري ررة الا ررو) وال دير ررة
(ندريررة ال ضرراأ) والعبلفررات التررو لررم ت،ررل كلررن ررل ينيمرراا ال ررد هن نعرررج ومررن موشررا
رث السر ب ىرو ال رانون المردنو فيرل يمكرن

ال انون من ىاتين الندريتين.و يرث هن مجرال

تعمرريم الاك ررة ومررن الت،رررفات ال انونيررة فررو ال روانين األعرررى كال ررانون الرردولو (المعاىرردات
واالتااشي ررات الرنا ي ررة هو المتع ررددة األطر رراا)

()66

وال ررانون التج رراري .وان م ررا ييمن ررا ف ررو ىر ر ا

الموض ررو ش ررانون ال ،رررا واإلش رركاليات الت ررو يعم ي ررا ف رررر فكر ررة السر ر ب ف ررو مج ررال ىر ر ا

ال انون.وميررو سررنتناول فررو مطم ررين

ررث فك ررة الس ر ب فررو ال ررانون المرردنو واشرركالياتيا فررو

مجال شانون ال،را.
ادلطلب األول
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فكرة السبب يف القانىن ادلدني ادلقارن

الشرره هن ال روانين المدنيررة شررد اتع ر ت مواشررا مت اينررة ك اأ فك ررة الس ر ب كررركن فررو
االلت ام هو الع د.
فمنيرا مرن ندرر ندررة شع،رية كلرن السر ب اوت رار هن ال اورث الجروىري الر ي دفرو
كل ررن التعاش ررد وت ومتي ررا ال ر روانين البلتيني ررةا ومني ررا م ررن ند ررر ندر ررة مادي ررة كل ررن السر ر ب وى ررو
ال وانين الجرمانية وال انون االنكمي ي .ومنيا من م ج ين الندريتين الشع،ية والمادية.
ووميو سنستعرر موشا نما ج من ى ه ال وانين كاآلتو:

أوال :القانون المدن الفرنس

كرران ى ر ا ال ررانون م،ررد ار لم م مررة واالضررطراب من ر ،رردوره ش ررل ش ررنين مررن ال مرران

ول ررد االن .فالمررادة ( )5518ن،ررت ومررن الشررروط البل مررة توفرىررا ل ،ر ة الع ررود ومنيررا
ضرررورة وجررود س ر ب مشرررو فررو االلت ر ام كمررا ن،ررت م 5535/منررو ومررن هن االلت ر ام ال

يك ررن ل ررو هي ار ررر ك ا ل ررم يك ررن ل ررو سر ر ب هو ك رران شا م ررا وم ررن سر ر ب موى رروم هو سر ر ب يي ررر

مشرو .

والمشرركمة التررو هدت كلررن االعررتبلا ال رراد ررين التيررارات الا ييررة و ررين الا ررو وال ضرراأ
ىو هن ال انون الارنسو لم يعرا كممة الس ب  la causeتعرياا ي دد معناىا ىرل ىرو مرا
فيمتو الندرية الت ميدية هم ما فيمتو الندرية ال ديرة منو.

ثانيا :القانون المدن العراق

اعر ر ال ررانون الم رردنو الع ارش ررو ندري ررة السر ر ب م ررن ال ررانون الم رردنو الارنس رروا وت ررره

ه كام ال ،ود فو الع ود فو الا و اإلسبلمو جان ا.فعرد الع رد راطبل ك ا التر م المتعاشرد دون
س ب هو لس ب ممنو شانونا هو معالا لمندام العام هو اآلداب (م 538/ا.)5
فررو نار

و يث هن ى ا الن

لم ي رين معنرن السر ب ف رد دعرل شرراح ال رانون المردنو الع ارشرو

الدوامررة التررو وشررو فييررا الا يرراأ الارنسيون.فواضررو الررن

يرررى هن ال ررانون الع ارشررو

شررمنو شررمن ال روانين المدنيررة العر يررة – شررد ن ر الندريررة الت ميديررة فررو السر ب واوتنررق الندريررة
ال دير ررة هي ندر ررة ال او ررث ال رردافو وم ررن التعاش ررد ال مج رررد الي رررر الم اش ررر الم  ،ررود ف ررو
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معترضررا ومررن لرره ررال ول لمررا ا ك ن اإل رراأ ومررن كممررة الس ر ب

اليامضة وودم كر كممة ال اوث التو ال ترير الم

واإلر راها ولمرا ا لرم تطمرق األسرماأ

ال ي ية ومن مسمياتيا لمنو االضطراب فو الاكر ال انونو وودم است رار المعامبلت.

والكرير يعت د هن األستا السرنيوري لرم يكرن م،ري ا فرو تاسريره لمعنرن السر ب الروارد
فررو (م )538/ق.م .هناررة ال ر كرا ألنيررا تررن

ومررن طرربلن الع ررد ك ا الت ر م المتعاشررد دون

س ر ب وى ر ه الع ررارة ال تايررم كال ررالمعنن ال ر ي تعطيررو الندريررة الت ميديررة فرربل يمكررن تاسرريرىا
معنررن ال اوررث ألنررو ال يت،ررور هن تت ررره كرادة دون اوررث كال ك ا كانررت ىا لررة هو ،ررادرة

من يير ي تميي وىنا ال يعتد ال انون يا.

كما هن الا رة الرالرة من ى ه المادة و ت ى ا الررهي وليرا همرا ك ا كرر سر ب فرو

الع د ...وفييا ال يست يم الس ب معنن ال اوث ال ي ىو همر نا

وعارجو ون الع د.

ل ررد رراول المشررر الع ارشررو التوفيررق ررين الند رريتين الت ميديررة وال ديرررة فاع ر عررر
م ررررات الندريررة الت ميديررة وهضرراا كلييررا التوسررو ال ر ي ادعمررو ال ضرراأ الارنسررو ومييررا .وان

األومال الت ضيرية تشير كلن وجوب األع االتجاىين معاا وي دو هن ال ضراأ الع ارشرو شرد
اع ر الس ر ب وفررق الندريررة الت ميديررة فرربل ي ررث ونررو عررارج الع ررد وال يمكررن تجرراو اإلرادة
الدرراىرة لم ررث وررن النوايررا العايررة وال يعتررد ال اوررث الر ي لررم ير كر فررو الع ررد

()68

كمررا اعر

الندرية ال ديرة فو ش اررات هعرى( .)69فاليمور والمرونة فرو ال،رياية ىمرا سر ب ال يررة

والتردد لدى ال ضاأ العراشو فو األع ي ه الندرية هو تمه(.)71

وشر ررد اشر ررترط ال ر ررانون المر رردنو فر ررو الس ر ر ب هن يكر ررون موجر ررودا ومشر رررووا وافتر رررر
مشرووية الس ب الم كورة فو الع د ما لم ي رم الردليل ومرن عربلا لره

()75

همرا ك ا لرم ير كر

هي س ب فو الع د فيعت ر فرو ىر ه ال الرة هن اللتر ام المردين سر ب وان ىر ا السر ب مشررو

ما لم ي م دليل ومن عبلا له فيجو لممردين هن ير رت وردم وجرود سر ب اللت امرو هو وردم

مشرووية ى ا الس ب كافة طرق اإلر ات(.)78

ومررن المبل ررد هن ال ررانون لررم يشررترط ومررم المتعاشررد اآلعررر عرردم مشرررووية الس ر ب
وى ه كشكالية عطيرة ألنيا ال ي ارورن فييرا اسرت رار التعامرل و مايرة الر رة المشررووة وتجنرب
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مااجرمة الرردا ن ر طبلن و ررد كرران وار را مررن ،ر تو الوت ررار م ،ررور ومرن المرردين ومجيررول

من الدا ن(.)73

والشر رراح الر ر ين اش ررترطوا وم ررم ال رردا ن السر ر ب يي ررر المش رررو كالس ررنيوري وال ك رريم

وييرىم ...هسسوا شرطيم ومن الم ررات المر كورة هي ومرن مرا يجرب هن يكرون ولري
ما ىو كا ن من ن

ومرن

،ريض فو ال انون.

ثالثا :القانون المدن المصري

ما شيل شمن ال انون المردنو الع ارشرو ي،ردق ومرن شر ي و ال رانون المردنو الم،رريا

فيو اآلعر هوشو رجال ال انون فو مطرب االعرتبلا فرو المعنرن الم ،رود مرن السر ب .ف رد
والج ى ا ال انون الس ب فو المادتين ( )536و ( )537تناولت األولن منيمرا كرم تعمرا

الس ب وودم مشروويتو والرانية تناولت مسملة اإلر ات(.)74
وش ررد ان س ررم الا ررو كل ررن فر رري ين

()75

ي رررى هوليم ررا ووم ررن هرس رريم العبلم ررة الس ررنيوري هن

ال ر ررانون المر رردنو الم،ر ررري يعتنر ررق الندرير ررة ال ديرر ررة فر ررو الس ر ر ب مسر رراي ار الا ر ررو وال ضر رراأ
الم،ريين وانو ين الندرية الت ميديرة.ينما يررى الاريرق الررانو
ا دواجية الس ب  -ون ا ال انون الم نانو نار

()76

المن رن (م )594

هن ىر ا ال رانون اعر اكررة

()77

– ومرن الرريم مرن هن

الم كرة اإليضا ية الم،ررية شرد انت ردت ىر ه الاكررة و،رر ت وجروب اإلوررار ونيراا كال
هن ،ياية الن

لم تنسجم مو ى ه المر كرة و الترالو فران الع ررة رن

اإليضا ية وند تعارضيما

()78

ال رانون ال المر كرة

.

مررو العرررر هن األسررتا السررنيوري ش ررد انت ررد ،ررياية المررادة ( )536ق.م .م ألنيررا

نس ت الس ب كلن االلت ام ولم تنس و كلن الع د وي ر ان الس ب فو ىر ه المرادة ال يمكرن هن
يايررم كال معنررن الندريررة الت ميديررة

()79

وىررو مررا ي رراه هسررتا نا د .و ررد المجيررد ال كرريم هيضررا.

فيناله شرطان لمس ب وفق ى ه المادة:

 -5هن يكررون موجررودا هي كمررا ددتررو الندريررة الت ميديررة هي ضرررورة وجررود س ر ب لبللت ر ام
وىررو ومررة ارت رراط االلت امررات المت ا مررة فررو الع ررود الت ادليررة هو النيررة فررو الت روررات.وال
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يع ل هن يتعمق ى ا الشرط ال اوث كما ددتو الندرية ال ديررة لعردم كمكانيرة ت،رور
و د  ،يض ،ادر من وي هىمية كاممة دون اوث دافو ومن الع د.

 -8ان يكررون مشرررووا وىررو يتعمررق س ر ب الع ررد ووررن طري ررو يمكررن كعضررا المعررامبلت
ل واود اآلداب.
في ا الشرط ه ن يت دد وفق الندرية ال ديرة ك ال يمكن هن يكون س ب االلتر ام كمرا

،ورتو الندرية الت ميدية يير مشرو (.)81

همررا النس ر ة إلر ررات وجررود الس ر ب ومشررروويتو – فكمررا ىررو ال ررال ال ر ي ينرراه شرران

ال انون العراشو – ىناله ش ار ن سيطة شا مة إلر رات العكر

ومشرووا وند ودم كره فو الع د ما لم ير ت عبلا له

ت ضرو اوت رار السر ب موجرودا

()85

.

رابعا :القوانين الجرمانية
لم تن

ى ه ال وانين – ومنيرا ال رانون األلمرانو وال رانون السويسرري – ومرن السر ب

كركن فو االلت اما فالع ود فييا هما هن تكون مس ة هو مجردة من الس ب:

 -5فاو الع ود المس ة تنشا الت امات مس ة ال ي وم االلت ام اال ومن س ب  ،يض.
وي نررو الا يرراأ األلمرران والسويسرريون ندريررة الس ر ب ومررن هسررا

مررادي ممارمررة لمندريررة

الت ميدية فو الا و الارنسرو ( الترو اوتمردىا هيضرا ال رانون المردنو االسر انو م-5874/
.)5877
 -8هما الع ود المجردة فبل اوت ار فييا لمسر ب كطبلشرا .فرإ ا لرم يوجرد سر ب هو كران السر ب
ييرر مشرررو فرربل يمكررن الرجررو كال رردووى شع،رية ومررن مررن ايتنررن ومررن سرراب المرردين

هي دووى اإلرراأ بل س با وى ه الع ود ومن نووين:

ا -الع ود الناشمة لم ق العينو.

ب -الع ود (الت،رفات) المنش ة لبللت امرات وتشرمل وردا األوراق التجاريرة والسرندات والرة

ال وق الشع،ية و والة الرديون والتنرا ل ورن ال رق الشع،رو واإلنا رة فرو الوفراأ والتعيرد
المجرد الوفاأ واالوتراا المجرد الدين.

885

كشكالية فكرة الس ب فو مجال شانون ال،را
د .ك سان شاكر و د اهلل

وي ررول العبلمررة السررنيوري هن التسررميم ررااللت ام المجرررد فيررو م يررة اسررت رار المعررامبلت
وت س ر رىا وشررد سر ر و فررو ل رره الا يررو الارنس ررو كا يترران

()88

وش ررد اع ر ندري ررة الع ررد المج رررد

( )theorie de contrat abstraitودا الا ياأ األلمان ف ياأ من فرنسا وايطاليا.

وماادى ررا ف ررو مي رردان األوراق التجاري ررة هن ك ررل م رردين موج ررب الس رراتجة يمتر ر م ررالت ام
مجر رررد عير رردا ور ررن الر ررروا ط السر ررا ة ر ررين هطرافير ررا ميمر ررا كر رران الر رردافو إلنشر رراأ ى ر ر ه الورشر ررة
التجاري ررة.

وش رركل الورش ررة ى ررو المي ررم م ررا يتض ررمنو م ررن يان ررات م ررددة ال تنش ررا الس رراتجة

دونيا .فالس ب ال ي ت وم وميو الورشة التجارية س ب متمي شا م اتو مسرت ل ورن الرروا ط

التو كانت تر ط هطرافيا(.)83

و هن ن كر هن عر الا ياأ الارنسيين شد شال وجرود االلتر ام المجررد فرو ال رانون

المردنو الارنسرو ت مريبل لرن

(م  )5538الترو ت تضرو ،ر ة الع رد لرو ير كر سر و (ريرم

هن ال عر األعر رد ومييم ان ى ه المسالة تتعمق اإلر ات ف ط).
خامسا :القانون االنكميزي

ل ررم يش ررترط ىر ر ا ال ررانون السر ر ب الر ر ي يس ررميو ر ر االوت ررار ف ررو ك ررل هنر روا الع ررودا

ووندما يمع رو يندرر كليرو ندررة ماديرة انسرجاما مرو روح ال رانون االنكمير ي شركل ورام.

فيو ال يعتد االوت ار فو الع ود الشكمية الترو تشرا و الع رود المجرردة فرو ال رانون الرومرانو
ال ديم وال وانين الجرمانية ال ديرةا ومنيا األوراق التجارية والسندات.

ينم ررا يتع ررين  -ف ررو اليال ررب  -وج ررود االوت ررار ف ررو الع ررود الرض ررا ية ك ررالرمن الر ر ي

اشررترى ررو ا ررد المتعاشرردين الت ر ام األعررر فررالع رة ررالميرم ال ر ي ت ممررو الرردا ن لي ،ررل ومررن

الت ام المدين ال المينم ال ي ،ل وميو الممت م من وراأ الت امو(.)84
وىناله شيدان ومن اشتراط االوت ار فو الع د الرضا و ىما:

 -5كن نية الت ر ال ت،ض اوت ا ار عبلفا لمندرية الت ميدية الارنسية.
 -8هن ىنالرره و ررودا رضررا ية ال تتطمررب وجررود االوت ررار كررالمراك ال انونيررة المندمررة كع ررد
العمل وو د الوكالة(.)85
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ادلطلب الثاني

إشكالياث فكرة السبب يف رلال قانىن الصرف

كان إمكاننا الدعول م اشرة كلن ى ا المطمب اليام الر ي ن ،رده مرن ال رثا ولكرن

الطري ررة األ،ررولية فررو ال ررث العممررو اشتضررت

ررث مجمررل فكررة الس ر ب و سررط الندريررات

المعتماررة والمتضررار ة التررو شيمررت فييررا وورررر اآلراأ المتعارضررة لما يرراأ شرررشا وير ررا مررن
هن ،ررار الندري ررة الوا رردة وم ررا ى ررت كلي ررو ال ر روانين المت اين ررة ف ررو معالج ررة الموض ررو والتر رو

انعكسرت ومرن شر اررات الم راكم المعتمارة والمتعارضرة لري
الدولة الوا دة.

كن كشرا

ف رط رين الردول روانمرا فرو داعررل

ي رة ال م مرة واالضرطراب الاكرري – كمرا و،رايا الا يراأ – لاكررة السر ب

فررو مجررال ال ررانون المرردنو والت ر كير يررا روا ر ار ى ر ه ال ي ررة فررو مضررانيا المتنووررة  -كمررا
فعمنا  -يعدم وجية الندر التو انت ينا كلييا وند سر ب الاكررة ومرن مجرال هعرر ىرو شرانون
ال،رررا (األوراق التجاريررة) رواش اميررا شرركل تعسرراو مررن ش ررل ال روانين البلتينيررة فررو الوشررت
ال ي تداركتو ال وانين الجرمانية واالنكمي ية وتجاو ت له األ مة.
ونعت ررد هن س ر ب اإلشرركالية األول فررو الموضررو ىررو و رردة الماضررو لرردى األور يررين
من شركمية الع رود الشرديدة الجامردة

و الت ديد كت ا الن وة البلتينية ال ين هرادوا التعم

()86

والتر ررو هدت ير ررم كلر ررن نتر ررا ج تعر ررالا م ر ررادئ العدالر ررة فا تر رردووا الس ر ر ب لعمر ررق موا نر ررة فر ررو

االلت امات وتناي ىا.
وشررد ال دنررا هن ىنالرره كشرركاليات ندريررة وهعرررى ومميررة يريرىررا تط يررق الس ر ب ومررن
مجال شانون ال،را نستعرضيما ت اوا.
ادلقصد األول

اإلشكالياث النظريت

تتمر ررل ىر ر ه اإلش رركاليات م م ررة الن ،ررو

المدنو هو التجاري.
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أوال :فعمن ،عيد ال رانون المردنو نجرد هن ن،و،رو العا،رة الع رد وهركانرو وااللت امرات ال
تنسجم مو ط يعة األوراق التجاريرة
الع ارشرو لوجردناه يرن

ومررن انرو يكرون الع رد رراطبل ك ا التر م المتعاشرد دون سر ب هو لسر ب

ممنررو شانونررا ...ا وك ر له ن ر
ررنا

()87

فمرو طالعنرا نر

المرادة ( )538مرن ال رانون المردنو

المررادة ( )536مررن ال ررانون المرردنو الم،ررري ال ر ي يررن

المع نررن ومررن انررو ك ا لررم يكررن لبللت ر ام س ر ب هو كرران س ر و معالاررا لمندررام العررام هو

اآلداب كان الع د اطبل  .فنبل د ومن الن،ين:

 -5كنيم ررا كر ر ار كمم ررة الع ررد ورت ررا كر ررم الر ر طبلن ومي رروا و ي ررث هن الع ررد ى ررو ارت ر رراط
اإليجاب ال،ادر من ا د العاشدين

ول األعر ومن وجو ير ت هرره فو المع رود وميرو

()88

فرران األمررر ال يتماشررن مررو األوراق التجاريررة الربلرررة (السرراتجة وال،رره والكم يالررة)ا لرره هن
كبل من الساتجة وال،ره ىرو م ررر شركمو ،ريية معينرة يرممر م تضراه شرع

هعرر رمداأ م مرغ م ردد مرن الن رود()89ا فيرو ك ن همرر الردفو ولري

شع،را

و ردا رين طررفين كمرا

ين ر ررا معنر ر ر اه الر ر ر ي ر رردده ال انون.ولير ر ر ا ر ر ررار ل ر رردينا االس ر ررتيراب م ر ررن درج شر ر رراح ال ر ررانون
التجرراري

()91

هن ين مروا ه كررام الع ررد

ر افيرىا ويط ونيررا ومررن األوراق التجاريررة ومنيررا ركررن
ألركران الع ررد وال ير كرون هن

السر ب فررو الع رد الر ي ورد الت ديرد ضررمن الارر المع،ر

الس ب ركن فو الع د ل ركن فو الت،رفات اإلرادية هو هي الت ام شرانونو ا وىر ا مرا لرم
يررن

ومي ررو ت ررن األ ،ررل الارنسررو األوس ررو لم ررن

العر ررو .وان س ر ب ك ررر ىر ر ا التع ي ررر

الواس ررو الت ،رررفات اإلرادير ررة ك ررو يش ررمل األوامر ررر ول رري
تشرريعو ي رررر له.فاأل،ررل الارنسررو لمررن
سر ب
الع د.

الع ررود ف ر ررط رردون هي يطر رراأ

العر ررو ي ررول االلتر ام ال يوجررد كال ك ا كرران لررو

ي ررو مشرررو فجعررل العمررل فررو الس ر ب ومررة لعرردم وجررود االلت ر ام ولرري
واألمر جد معتما فمرم ي ررن السر ب الع رد كمرا فرو الرن

ل ر طبلن

العر رو رل جعرل السر ب

م ،و ار ومن االلت ام كما انو لم يجعل الس ب شرطا ل ،ة االلت ام ل شرطا فو وجوده

 -5كررر الن،رران كممررة االلت ر ام ال ر ي يشررترط هن يكررون فيررو الس ر ب موجررودا ومشرررووا.
وي ررول األسررتا د .ومررو هلع يرردي ال ررد مررن اجررل كنشرراأ السرراتجة هو هيررة ورشررة تجاريررة ت روافر
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الش ررروط الموض ررووية البل م ررة ل،ر ر ة ك ررل الت ر ر ام ش ررانونو وى ررو األىمي ررة والرض ررا والم ر ررل

والس ب (.)95

ولكننا نتساأل هين االلت ام فو الساتجة وال انون التجاري يعرفيا ،رريض الع رارة هنيرا

همر من شع كلن شع هعر دفو م مغ م ردد مرن الن رود روا ا كران السرا ب لمسراتجة
ممت م تجاه امميا فان الت امو:
ا -ل ررم ينش ررا ررإرادة الس ررا ب ناس ررو ررل كن ال ررانون ى ررو الر ر ي ش رررره (م 51/ش ررانون التج ررارة)
وااللت ام ي و ومن المس وب وميو نراأ ومرن األمرر ال،رادر كليرو مرن السرا ب (م ررر

الورشة).

ب -هن وبلشررة السررا ب السرراتجة تنتيررو مجرررد تسررميميا لم امررل (هو المسررتايد) وال يمكررن
الرجو ومن منش الورشة كال كضامن شانونو عد تع ر وفا يا.

ج -وان الت امررو ي ،ر ض ر له الت امررا ت عيررا

()98

هي ال يجررو مطال تررو ررالم مغ كال ونررد امتنررا

المس وب وميو ون وفاأ الورشة هو تعر ر اسرتيااأ شيمتيرا ووردم ارتكراب ال امرل كىمراال

فررو مراجعررة المس ر وب وميررو وفررق مررا ي رررره شررانون ال،رررا (م 513/ومررا عرردىا مررن
شانون التجارة).

روا ا اوت رنررا  -جرردال  -ت،رررا السررا ب الت امررا فكيررا يمكررن تاسررير ج روا س ر ب
الساتجة هو ال،ره ومرن السرا ب ناسرو (م 48/ا رانيرا مرن شرانون التجرارة).فو رين هن
ال واود العامة فو ال انون المدنو ال يجي

تعاشد الشع

مو ناسو(.)93

 -3همررا النس ر ة لررئلرادة المناررردة  la volonte unilateraleفيررل يمكررن تط ي يررا ومررن
األوراق التجاريررة شرركل هو ررمعر فرراإلرادة المناررردة ىررو ومررل شررانونو ،ررادر مررن جانررب
وا د إل داث ارر شانونوا والس ال الر ي هريرر ىرل تسرتطيو اإلرادة المنارردة هن تنشر ال رق

الشع،و هو االلت ام

الجواب يتعمق

التين:

الحالاااة األولااا  :كنشرراأ ال ررق الشع،ررو ل،ررا ب اإلرادة المناررردة هو كنشرراأ االلت ر ام وم رن
ورراتق شررع

الشع

هعرررا وى ر ا شطعررا ييررر ممكررن ولررم ي ررر ررو ف ررو هو شررانونا فرربل عرربلا هن

ال يستطيو إرادتو كنشاأ ق لناسو ومن واتق اليير.
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الحالة الثانية :كنشاأ ال ق الشع،و ليير من ،درت ونو اإلرادة هو كنشراأ االلتر ام ومرن
واتق من ،درت ونو اإلرادةا وى ه مسملة عبلفية فو الا و وال انون معا وفييا ندريتان:

األول فرنسية :ورريا ال انون الارنسو من ت اليد ال انون الرومرانو وال رانون الارنسرو ال رديم
وه،ر ر ت م ررن ال واو ررد المتا ررق وميي ررا ف ررو الا ررو وال ض رراأ الارنس رريين م تض رراىا هن اإلرادة

المناردة ال يمكنيا هن تنش الت اما ل ال د من توافق كرادتين.
الثانية نظرية ألمانية :ت تضو ان استطاوة اإلرادة المنارردة هن تنشر الت امرا ومرن وراتق
،ا ياا فااللت ام فو الع د يكون اإلرادة ال،رادرة مرن ا رد الطررفين ال توافرق ىر ه اإلرادة

م ررو كرادة المتعاش ررد األعر ررر

()94

ري ررم هن ال ر ررانون األلم ررانو ناس ررو لر ررم يجع ررل اإلرادة المنار ررردة

م،ررد ار لبللت ر ام ررل اع ر يررا اسررترناأ فررو رراالت كرىررا ومررن س ر يل ال ،ررر فررو ن،ررو

عا،ةا ف،رح فو المادة ( )315منو ومن م ده ورام ي ضرو هن كنشراأ االلتر ام ورن طريرق
العمل ال انونو ال يكون كال ع دا ودا ال االت التو ين

ال انون ومرن عربلا لرها منعرا

لؤلعطاأ والتو يمكن هن تنشم من كوطاأ ى ه ال رية لئلرادة المناردة وودم معرفة جديتيا.
ول ررم يعت ررر ال ررانون الم رردنو الع ارش ررو اإلرادة المنا ررردة م ،ررد ار مس ررت بل لبللتر ر ام ولك ررن

ىنر رراه اسر ررترناأات وردت ومر ررن س ر ر يل ال ،ر ررر ىر ررو اإليجر رراب المم ر ر م روانشر رراأ الم سسر ررات
وتطيير الع ار من الرىن التممينو والوود جا ة ف ط.

ويرررى األسررتا السررنيوري ون ررن معررو كن اإلرادة المناررردة لررم تعررد م،ررد ار لبللتر ام وان

م،رردر االلت امررات الناش ر ة ونيررا فررو ال ي ررة ىررو ال ررانون ويرررى ر ا الم رواد المع،،ررة
لئلرادة المناردة.
ك ن ال يمك ر ررن ال ر ررول ر رران ل ر ررئلرادة المنا ر ررردة مج ر ررال لمتط ي ر ررق ف ر ررو مي ر رردان األوراق
التجاريرة

()95

وعا،ررة الكم يالرة.ألنيا جميعررا م رررات شرركمية تسرتمد الت اماتيررا مرن ن،ررو

ال ررانون الم اش ررة فكررل مررن دعررل فررو رميررا الم،ررون والم رردد ال يانررات ال انونيررة الشرركمية

الم ينررة ،ر ار ت يررد مررا فرضررو وميررو ال ررانون مررن مير ات و مايررة وضررمانات والت امررات ريررم
ودم كرىا فو ى ه الم ررات ال  ،ار ة وال ضمنا.

كمررا هن ندريررة اإلرادة المناررردة التررو ي رروم ومييررا االلت ر ام ال،رررفو واجيررت فررو و ررر

دارىررا (هلمانيررا) انت ررادات ررادة تترك ر ومررن يموىررا فررو الت،رروير ووجررود العر ررات المنط يررة
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التو تعترضيا ين تجعل من المستند شع،ا من هشعا

ي دي سا ا أل د ون تناي العمل الموكل و(.)96

تشرين األول ()8118

ال انون ومن ال امرل ممرربل ال

ثانيا :عدم وجود نص خاص ف قانون التجارة
ك ا كرران شررانون التجررارة شررد تعرررر ال يرران ل ر عر هركرران العمررل التجرراري كاألىميررة

والم لا كال انرو لرم يتطررق كلرن السر ب سروى مرا كرره فرو المرادة ( )3ضرمن هسر
ف ررو ال رراب األول م ررن هن التج ررارة نش رراط اشت ،ررادي يج ررب هن ي رروم وم ررن هس ررا

ال رانون

م ررن الر ررة

واألمانررة وااللت ر ام الرردشيق واوررد ال ررانونا ورتررب المس ر ولية المدنيررة والج ا يررة ومررن مررن ال

يمت ر م ر له .همررا فررو الم رواد التررو ندمررت األوراق التجاريررة فمررم يتطرررق ال ررانون كطبلشررا كلررن

الس ب ريم انو والج مسا ل الرضا واألىمية والم ل(.)97

وان ودم كرر السر ب ضرمن مرواد شرانون ال،ررا فرو رهينرا ىرو هن المشرر تجاىميرا
ون ش،د دليل:

 -5الم ده اليام ال ي ن

وميرو فرو المرادة األولرن  /الا ررة رالررا ضرمن هسر

ال رانون وىرو

(ال د من م ده سمطان اإلرادة وتيميب العبلشة ال انون ية ومن العبلشة الع دية).

ومعمروم هن السر ب شررد رر مررو ديررور سرمطان اإلرادة ولررم يكررن لرو ارررر ش ررل ديورىررا

ف ررو د ررل ش رريو م ررده الش رركمية ف ررو الت ،رررفات ال انوني ررة – كم ررا ين ررا تا ،رريبل – ف رران كرادة
المشر ال،ري ة فو تيميب العبلشرة ال انونيرة ومرن العبلشرة الع ديرة وال رد مرن م رده سرمطان
اإلرادة ال ررد هن يم ررو دبللررو ومررن موضررووو ويررنعك

شرركل م اشررر لرردوم وجيررة ندرنرراا

في ه المادة فو رهينا تمرل ر،ا،ة الر مة ومن فكرة الس ب.

 ، -8ار ة الا رة هوالً من المادة ( )88من شانون التجارة العراشو من ال ام الضرامن يكرون
 ،ر ي ا ولررو كرران االلت ر ام ال ر ي ضررمنو رراطبل ألي س ر ب آعررر ييررر ويررب فررو الشرركل .

فالع رة لدى المشر الشكل ولي

المضمون وما وراأ الورشة التجاريةا فم ى كان المديرر

والمديررر كليررو يعممرران عرردم مشرررووية س ر ب التدييررر ونررد تدييررر األول الورشررة التجاريررة
لمرررانو فررمن الضررامن لممديررر ي ررن ممت م راً تجرراه المديررر كليررو وررن هداأ شيمررة الورشررةا ومررن
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ال ررريم م ررن هن شر رراح ال ررانون التج رراري ي رررون رران التر ر ام الض ررامن ى ررو التر ر ام ت ررا و اللتر ر ام
المضمونا فكيرا ي رن التر ام الترا و شا مراً فرو رين هن االلتر ام األ،رمو يكرون راطبل لييرر
ويب فو الشكل كعدم مشرووية الس ب مربل(.)98

وشررد س ر ت المشررر الع ارشررو ال روانين الجرمانيررة واالنكمي يررة فررو ى ر ا االتجرراه – وكمررا
ينررا – فررو اوت ررار األوراق التجاريررة ت،رررفات مجررردة منش ر ة لبللت امررات ال وبلشررة لمس ر ب
يررا( .)99فررإ ا ت ررين هن السر ب لررم يكررن موجررودا هو كرران ييررر مشرررو فمرري

لمررن افت ررر دون

سر ر ب هو لسر ر ب يي ررر مش رررو كال الرج ررو رردووى شع ،ررية وم ررن م ررن ايتن ررن هي رردووى
اإلرراأ بل س ب (.)511

وم ررا م ررده التطيي ررر م ررن ال رردفو الرا ررت ف ررو األوراق التجاري ررة كال لك ررون االلت ام ررات

الناش ة ونيا مجردة ون س يا(.)515

ادلقصد الثاني

اإلشكالياث العمليت

تتعد اإلشكاليات العممية التو يريرىا الس ب وند اشرتراطو فرو األوراق التجاريرة وىرو

ما استطعنا هن نجتيد فو ،رىا ونتره لم ا رين اآلعرين التوسو فيياا وىو:
أوال :شرانون ال،ررا  droit de changeشرانون عرا

وااللتر ام ال،ررفو لرو ع،ا ،رو:

نوىنررا فررو ى ر ا ال ررث وعا،ررة فررو الم ،ررد السررا ق كلررن هن شررانون ال،رررا ىررو مجمووررة
ال واودالتو ت كم األوراق التجارية وموما.وااللت ام ال،ررفو ىرو االلتر ام الناشر ورن الورشرة

التجارية .والم ده ال ي ي ره الشراح هن العبلشات السا ة التو س يا هنشرمت الورشرة التجاريرة
هو ديرررت هو ش مررت هو ضررمنت ا تياطيررا ال تعضررو إل كررام ال،رررا روانمررا تعضررو لم واوررد
العام ر ررة المن ،ر ررو وميي ر ررا ف ر ررو ال ر ررانون الم ر رردنو ألني ر ررا وبلش ر ررات س ر ررا ة وم ر ررن االلتر ر ر ام

ال،رفو(.)518

فكيررا ننرراشر هناسررنا ونش رترط وجررود الس ر ب المشرررو فررو العبلشررة السررا ة لبللت ر ام

ال،رررفو عبلفررا لمم ررده السررا قا كمررا هن الشرركل ال ر ي فرضررو ال ررانون يطم ر ن امررل الورشررة
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ومن توافر شروطيا ال انونيرة مجررد الندرر كلييرا فتر دي دورىرا االشت،رادي العممرو المرجرو
منيا ومن ه سن وجو.

كمررا هن م ررده اسررت بلل التواشيررو اش رره ال ررانون لت يررق ى ر ا اليرردا هي ضررمانة ال امررل

فبل ت طل الورشة التجارية لمجرد هنيا ت مل توشيعا م ورا.
ف ررانون ال،رررا شررانون وممررو يارررر الت امررات ات ط يعررة تجاريررة الن العمميررات
المتعم ررة رراألوراق التجاريررة وىررو السررااتج والسررندات ألمررر وال،رركوه تعت ررر هومررال تجاريررة
ميما كانت ،اة وي الشمن وكياما كانرت ط يعرة العمميرات الترو هنشرمت مرن اجميرا وميمرا
كان ررت ني ررة ال ررا م ي ررا (م 6/م ررن ش ررانون التج ررارة النافر ر ) ي ررث ت ،رررح الم ررادة (يك ررون كنش رراأ
األوراق التجاري ررة والعممي ررات المتعم ررة وم رربل تجاري ررا  ،رررا الند ررر و ررن  ،رراة ال ررا م ي ررا

ونيتو).

فيررل هن الضرررورات العممي رة والعمررل التجرراري ت تضررو ال ررث فررو نيررة منش ر الورشررة
التجارية هو مديرىا هو شا ميرا هو ضرامنيا اال تيراطو ...ررم ىرل يوجرد هكررر مرن ،ر ار ة
ى ر ا الررن

فررو ورردم االوتررداد ال واوررث الدافعررة إلنشرراأ األوراق التجاريررة وكافررة العمميررات

المتعم ة يا
ثانيا :الصفة الدولية لألوراق التجارية عم صعيد التشريع والتداول
منر نشررمة األوراق التجاريررة وعا،ررة السرراتجة فرو ال رررون الوسررطن كانررت ات طررا و

دولررو ألنيررا كانررت تيرردا كلررن ن ررل الن ررود مررن مررد كلررن مررد هعررر.وال ت ر ال ىر ه ىررو الودياررة

اليامة من ودا ا الساتجة لتجنب معاطر ن ل الن ود ين الدول(.)513

وندر ر ار الع ررتبلا األ ك ررام ف ررو التشر رريعات الوطني ررة المعتما ررة وتن ررا

ال ر روانين ش رران

المشراكل ال انونيرة الترو ال ،رر ليرا سر ب اعرتبلا ال واورد المط رة فرو كرل دولرة رر ت
ال اجررة الماسررة إليجرراد تش رريو مو ررد لررؤلوراق التجاريررة التررو كانررت تتررداول كر ررة فديرررت

الم اوالت والجيود الدولية التو تمعضت م تمراتيا كلرن تو يرد شواورد األوراق التجاريرة فرو
م تمر جنيا وام 5935و  5938سميت شانون جنيرا المو رد الترو هعر ت الردول تسرت و
ه كام تشريعاتيا الوطنية منو ومنيا التشريعات العر ية والعراشية ومن وجو الع،و
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فطالم ررا هن األوراق التجاري ررة ت م ررل ى رراتين ال ،رراتين كوني ررا دولي ررة التر رداول ودولي ررة
األ كاما فبل د من هع ىا ندر االوت ار والشه هن مشرووية الس ب – الترو لرم يشرترطيا

ال ررانون المو ررد – تعتمررا مررن دولررة كلررن هعرررى ومررن ندررام آلعررر و تررن فررو ال مررد الوا ررد
تت رراين مررن منط ررة ألعرررى ومررن العا،ررمة كلررن الريررا ومررن ررو كلررن ررو داعررل العا،ررمة
اتيا ت عا لط يعة ال ي ة االجتماوية والر افية ومن مان آلعر.
في ررو ك ن هم ررر يي ررر را ررت تعتم ررا في ررو األند ررارا فت ري ررر  ،رره هو ك ،رردار وال ررة
تجارية ليرر كنشاأ مدرسة لتعميم فن ال اليرة فرو منط رة ور،رات الينديرة هو ال تراوين فرو
يررداد هم ر ار ط يعيررا ومشرررووا ولكررن ا ا كرران الس ر ب ىررو كنشرراأ ات المدرسررة فررو منط ررة

الكادمية يعت ر يير مشرو وت د سافر أل ناأ ى ه المدينة الم دسة.

روا ا كان ال انون الر ي ي كرم المنط ترين وا رد وكر له ال ضراأ فران األعيرر سيضرطر
لم ك ررم ،ر ر ة السر ر ب ومش ررروويتو ف ررو ال ال ررة األول ررن روا طال ررو ف ررو ال ال ررة الراني ررة لع رردم
مشروويتو لمعالاتو لمندام العام واآلداب العامة.

فإ ا كان األمر كر له داعرل المدينرة الوا ردة فكيرا سريكون األمرر ك ا تمسركنا شررط

مشرررووية الس ر ب ررين الرردول السرريما ات األندمررة االجتماويررة والاكريررة المت اينررة كروسرريا

والسعودية هو السويد روايرانا وال نريد اإلطالة ضرب األمرمة المعتمارة فرو ىر ا الشرمن كر اترا
لما يس و اشتراط مشرووية الس ب فو التعامل الدولو.
ثالثا :متطمبات سرعة التداول والتيسير ف التعامل التجاري

()401

هن الضرررورات العمميررة ت تضررو سررروة تررداول األوراق التجاريررة مرميررا فررو لرره مرررل

األوراق الن دي ررة طالم ررا هن ك رربل الن ررووين م ررن األوراق ى ررو هداة وف رراأ

التيسير واالست رار فو التعامل التجاري(.)515

(514مك رررر)

كم ررا ت تض ررو

ف مجرررد ندررر الترراجر كلررن شرركل الورشررة التجاريررة ال ي ررث عررده فيمررا وراأ كواليسرريا

ولررو ت رواردت كليررو معمومررة مررا  ،ر ي ة هم ال وررن ورردم مشرررووية س ر يا وعا،ررة ك ا كرران
التعامل لي

ين هفراد من التجار ل ين شركات وم سسرات ك ررى وشرد يعمرم ا رد مروداو
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ىر ر ه الم سس ررة ع رردم مش رررووية السر ر ب وال يعم ررم ررو اآلع رررون هو المسر ر ول و ررن ال س ررم هو
الم سسة....

ر ررم ال ررم ي ررر ال ررانون التج رراري رران ال تن ض ررو الوكال ررة الت ررو يتض ررمنيا التديي ررر

الترروكيمو وفرراة الموكررل( )516عبلفررا لم واوررد العامررة فررو ال ررانون المرردنوا والت ريررر يكمررن فررو
الضرورات العمميرة كرو يسرتمر المديرر كليرو توكيميرا ال يرام النشراط الربل م السرتيااأ الم مرغ
والم افدة ومن

وق المدير وعماا و(.)517

فممررا ا ك ن نضرررب الضرررورات العمميررة ورررر ال ررا ط ونشررترط مشرررووية الس ر ب

وال ث فو عاايا السند وال واوث الدافعة لمنش و هو لممديرين
رابعا :فكرة السبب فكرة ضارة وليست عديمة الجدوى فقط

س ر ق هن رهينررا هن وديرردا مررن الا يرراأ مررن البلس ر يين شررالوا عرردم فا رردة فك ررة الس ر ب

فررو الع ررود وورردم جرردواىا ويمكررن االستعاضررة ونيررا اركرران الع ررد األعرررى وس ر يم عررر
ف ياأ المسممين فو ى ا ال ول.

كال كنن ررا نض رريا كل ررن ل رره هن فكر ررة السر ر ب فكر ررة ض ررارة ألني ررا م رردواة لم ررتمم

م ررن

االلت ام.

فاألستا السنيوري ي ول :هن من يتمسره ر طبلن الع رد مرن كران السر ب فرو الت امرو

لم تتوافر فيرو الشرروط المطمو رة
الدافو لمتعاشد) مدواة لمتمم

()518

معنرن هن ىر ا المتعاشرد سرتكون فكررة السر ب (ال اورث

من الت امو .هن ى ا اإليراأ ال انونو الم ردم ل،را ب السر ب

يير المشرو سيجعمو يستعدم هية طري ة لمرتعم

مرن االلتر ام .ومرن كران سرموكو و واوررو

يير مشرووو ما ا يمنعو من كر ات العمم ال ا ا لممتعاشد األعر طرق يير مشرووة

ولير ر ا ف رران ال ض رراأ الارنس ررو ك رران ف ررو ال داي ررة وسر ر و األ ن رراا والش ررافعية (رر)

يتطم ررون هن يكررون كر ررات ورردم المشرررووية مررمعو ا مررن نا ر
التوسو فو الس ب وجعمو ال اوث الدافو كلن التعاشد(.)519

الع ررد المطعررون ررو لمواجيررة

فبل د هن يكون ىنراه دليرل داعمرو  preuve intrinsequeضرمن الع رد ير رت وردم

المشرووية(.)551
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هن جعل اإلر ات يد ،ا ب ال ،د يير المشرو يشكل لع رة عطررة وضرارة تدفعرو
مرن الت امرو الر ي شرد

لشراأ ال مم واإلتيان شيود ال ور طالما هوطراه ال رانون رق الرتعم

يكون ك ي ار و م الغ هو ،ا ة ضعمة مجرد كر ات ومم المتعاشد األعر ي ا ال اوث.

خامسا :صعوبة اإلثبات
لما كان الس ب وفق الندريرة ال ديررة الترو ير وم عرر الا رو هنيرا ىرو السرا دة االن

فو ال وانين المدنية العر ية ويعنو ال اورث الردافو وىرو همرر عرارجو ورن الع رد يتعمرق نوايرا
المتعاشرد العايرة فانررو ال يمكرن الركررون كلرن شررول المتعاشرد اتررو إلر رات ش،ررده ييرر المشرررو

وان ي،نو دليبل لناسو لي طل الت،را ال انونو ال،ادر منو(.)555

ف ررإ ا تجاو ن ررا ادو رراأ المتعاش ررد المج رررد واش ررترطنا ومي ررو كر ررات وم ررم المتعاش ررد اآلع ررر

ال اوث يير المشرو لممتعاشد األول فان األمر ال يعمو من اإلشكال ومن االت اإلييرام
المس ة الم يتة إل طال الع د

جة ودم مشرووية ال اوث عبلفا ل ا ق األمور.

سادسا :الس ب يير المشرو و معيار يير منض ط :ألنو شد يتيير ش،رد المتعاشرد

ين فينة وهعرى سب اليوى وال اجات الشع،ية.
فإ ا را شرع

سريارتو ليمعرب ال مرار رمنيرا كال انرو وجرد فرو ار سريارة هعررى هفضرل

م ررن س رريارتو فموج ررب ي ررا فاش ررتراىا ف ررالين ش ،ررده يي ررر المش رررو األول و ول ررو كل ررن ش ،ررد
مشرررو شررام تناير ه فعرربل فكيررا ن طررل و ررد ال يررو األول

جررة انررو (كرران) يريررد لعررب ال مررار

رمنيا ولو ،رح له ا تداأ.

ن ررن نرررى هن المعيررار المنض ر ط وال رواشعو ىررو هن تكررون الع ررة تناي ر الع ررد شرركل

ييررر مشرررو يعررالا الندررام العررام واآلداب فرريم

هىرواأ النرا

كيرران المجتمررو وهعبلشياتررو ال هن نت ررو

وعاايرا هناسريم وهسررارىم الترو شرد يتاروه يرا الشرع

فت،رل كلرن ومرم المتعاشرد

األعررر وشررد ال ت مررل الجديررة والع ر م ومررن التناي ر والتررو شررد تتييررر ش ررل تناي ر ىا فيكررون وفررق

شرونا اإلسبلمو ال نيا لو سنة ون ودولو من ش،د السوأ كلن ش،د العير.
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المجمد ()55

العدد ()51

تشرين األول ()8118

ودليمنا األعرر مرا شضرن رو ال ضراأ الم،رري ران الم تررر ك ا لرم يسرتعمل ال ررر
فع رربل ف ررو الم ررامرة ف رران ال رردليل وم ررن ال  ،ررد يي ررر المش رررو ال ي رروم ويك ررون و ررد ال رررر

 ،ي ا ريم ومم المتعاشد األعر ،د الم ترر يير المشرو وند االشترار(.)558
فالع رة ك ن االستعمال والتناي ال ي ىو هكرر انض اطا وت ديدا.

نعم ر

مررن

اخلامتت

رنررا شررو الس ر ب واشرركالياتو الامسرراية وال انونيررة كن فكرتررو كانررت مرررار

الجدل والن اش وان الندريات التو شيل فيو من او رد الندريرات وهشردىما يموضرا وتعارضراً
وان سرراماً وانررو نشررم مررو ديررور اإلرادة فررو الت،رررفات ال انونيررة التررو لررم يكررن يعترررا يررا فررو
دررل سرريادة الشرركمية الجام رردة فررو المجتمررو الرومررانو (ه ،ررل المجتمعررات الير يررة وم ،رردر
ف يي ررا وشانوني ررا األول) وتط ررور مايوم ررو م ررن ندري ررة ألع رررى (ت ميدي ررة و دير ررة) ررين الا ررو
وال ضاأ وجاأت شوانين ال رن العشرين فو ايم يرا لتجمرو ينيرا فرو اتجراه رالرثا فيمرا يرت
اتجاىر ررات شانونير ررة هعر رررى تن ر ررن من ر راً معتما ر راً كمر ررا ىر ررو ال ر ررال فر ررو ال ر روانين الجرمانير ررة
واالنكمي يرةا وال ننسرن هن نسرت كر االتجراه الا يرو المنكرر لم اجرة لمسر ب ولاا دترو والميراجم

الشررديد ل،ر ة الندريررات التررو شيمررت فيررو .و عيرردا وررن ىر ه الاكررة فررو ميرردان الا ررو وال ضرراأ
وال انون الير و وجدنا هن الا ياأ المسممين شد اعتماوا هيضا شمنيا ين مرن يتمسره دراىرة

اإلرادة و ين من ي ث ون اإلرادة ال اطنة.

مررو كررل ى ر ه العبلفررات والتناشضررات وورردم االسررت رار الاكررري المسررتمر وريررم وجررود
ال ديل ونيا (من ركنو الرضا والم ل )...فو مجال ال رانون المردنو ير كر الشرراح – ردون
تعمق – الس ب كركن هو شرط موضووو إلنشاأ الورشرة التجاريرة هو تدييرىرا هو ش وليرا...
ال ررخ رربل نر ر

،ر رريض ف ررو ال ررانونا ررل وم ررن العكر ر

كش ررانا ف ررو ال ررث و ررن الن ،ررو

ال انونية ال،ري ة التو تدوم وتدوو لعدم األع الس ب فو مجال شانون ال،را.

كما هن شانون جنيا المو د است عد كر الس ب فو ى ا المجرال الر ي يتعرارر فرو

ط يعتو ومتطم اتو من السروة والتيسير فو التعامل وشكميتو – مو ى ه الاكرة.
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كن الشكمية تجعل األوراق التجاريرة كراألوراق الن ديرة فرو الوفراأ فربل يسرال ومرا سر ق
ك ،رردارىا م ررن وبلش ررات ونواي ررا ش ررد ت ط ررل الورش ررة التجاري ررة ك ا ررررت ف ررو ىر ر ا المك رران هو

المجتمررو وت،ررض لررنا

الس ر ب فررو مجتمررو هو مكرران هعررر ضررمن كشرركاليات ودي ردة اجتيرردنا

فرو ،رررىا فرو م اولررة هولرن نتررره لم ررا رين ككمرال المسرريرة فييرا وومينررا هن ال نسررتو ش
طريرق ال رق ل مرة سرالكيو كمرا شرال اإلمرام ومرو (كررم اهلل وجيرو) فران كنرا شرد هعطانرا فمرن
هناسنا وان كنا شد ه ،نا فمن اهلل العمو ال دير ومن اهلل التوفيق.
اذلىامش

 -5وي ررول عررر الا يرراأ وررن ندريررة الس ر ب هنيررا اشررتيرت اوت ارىررا مررن او ررد الندريررات
وهكررىا يموضا وتعرضت فيما يتعمق اا دتيا ووجودىا لجردل ف يرو طويرل رين التمييرد

واإلنكررارا اندررر :د .ينررو سررون طرروا الرروجي فررو الندريررة العامررة لبللت ر اما الكترراب
األولا م،ادر االلت اما مط عة المعارا 5979ا

.84

 -8د .م م ررود ك ر رراىيم س رركر :الت ،رررا ال ررانونو ال ،ررادر رراإلرادة المنا ررردةا دار النيض ررة
العر يةا ط5ا 8116ا

.68

 -3وسنا،ل هكرر دواوو ى ا االعتيار فو الم ث الرانو.
 -4اندر فو معنن الس ب :د .و د الرر اق ا مرد السرنيوري :ندريرة الع رد (الندريرة العامرة
لبللتر ر ام)ا دار الاك ررر لمط او ررةا

545ا د .و ررد المجي ررد ال ك رريم :الم رروج ف ررو ش رررح

ال انون المدنو الع ارشروا ج 5فرو م،رادر االلتر اما شرركة الط رو والنشرر األىميرةا يرداد
(5969م)ا

885ا د .ينر ررو سر ررون طر رروا الم،ر رردر السر ررا قا

845ا وير رررى د.

،رربلح ال رردين النرراىو هن م ،ررادر االلتر ر ام سررتة ي ررث يض رريا م،رردر الاض ررالة ف ررو
الوجي فو الندرية العامة لبللت اماتا مط عة العانوا يداد5951ا

.59

( -5وشرد وررا وممرراأ األ،رول فررو الا رو اإلسربلمو السر ب منرو (كررل و،را منضر ط دل
الدليل السمعو ومن كونو معرفا ل كمو الشرروو)ا ويشرمل السر ب ونردىم جميرو ه رواب

الا و من و ادات وو و رات ومعرامبلت ومناك راتا ولر له شيرل ورن و رود التمميره هنيرا
مررن األس ر اب الشررروية التررو تجي ر اع ر مررال الييرررا وورد فررو المررادة ( )97مررن م ميررة
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المجمد ()55

تشرين األول ()8118

العدد ()51

األ كررام العدليررة ير ا المعنررن انررو ال يجررو أل ررد هن يمعر مررال ا ررد رربل سر ب شررروو.
.535

فريد فتيانا م،ادر االلت اما مط عة العانو 5956ا

 .519وم لاررو :الوسرريط فررو

 -6د، .رربلح الرردين النرراىوا الرروجي ا الم،رردر السررا قا

.86

شرح ال انون المدنو دون كر مط عة هو سنة ط و

 -7د .و ررد ال ررر اق ا م ررد الس ررنيوريا ندري ررة الع رردا الندري ررة العام ررة لبللتر ر اما دار الاك ررر
لمط اوة والنشر 5934ا

545ا فريد فتيانا الم،در السا قا

.538

 -8وىما األ،ل التاريعو لي ا ال انون.

 -9د .من ر ر ر الاضر ررلا الندرير ررة العامر ررة لبللت امر ررات فر ررو ال ر ررانون المر رردنوا ج5ا م،ر ررادر
االلت اما ط5ا مكت ة الرواد لمط اوةا 5995ا

-51

.598

ومنيررا رومررا التررو كانررت من ر تمسيسرريا وررام  754ق.م مدينررة منيم ررة تعتمررد ومررن

ال راوة الدرجة األولن رم نمت وسرعت مررور ال ررون فم،ر ت دولرة ررم كم راطوريرة.
د .آدم وىيب النداوي ود .ىاشم ال افدا تاريخ ال انونا يداد 5989ا

-55

د .ادم النررداوي ود .ىاشررم ال ررافدا الم،رردر السررا قا

.87

51ا فريررد فتيرران 535ا

م رردي م م ررد كس ررماويل س ررمطض :ال ي ررود الر رواردة وم ررن م ررده س ررمطان اإلرادة ف ررو الع ررود

المدنيةا دار الاكر الجامعوا اإلسكندرية 8117ا

.51

-58

اندر :د، .بلح الدين الناىو :م اضرات فو ال انون المردنو الع ارشروا منشرورات

-53

537ا د .م مر ررد ومر ررو ال ر رردوي :الندرير ررة

معيد الدراسات العر ية العالية التا و لجامعة الدول العر ية 5959ا
د .السر ررنيوريا الم،ر رردر السر ررا قا

.8

العام ر ررة لبللتر ر ر اما ج5ا م ،ر ررادر االلتر ر ر اما ط8ا منش ر ررورات الجامع ر ررة الماتو ر ررةا لي ي ر ررا

5993ا
-54

583ا فريد فتيانا

535ا مدي م مد كسماويل سمطض .48

و ررد الع ي ر فيمرروا مدونررة جوسررتنيان فررو الا ررو الرومررانوا دار الكاتررب الم،ررريا

ال اىرة 5946ا

.418

-55

و د الع ي فيموا الم،در السا قا

.366

-56

و د الع ي فيموا الم،در السا قا

.378

-57

و د الع ي فيموا الم،در السا قا
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-58

د.السنيوريا الم،در السا قا

-59

شعيب ا مد ال مدانوا شانون مو ار وا 5988ا

-81

.538

د.السنيوري :ندرية الع دا الم،در السا قا

-85

د .م مد ومو ال دويا

-88

د .السنيوريا الم،در السا قا

.541

.535-538

.583
.545

 -83فريد فتيانا الم،در الس قا .533
L'obligation sans cause , ou sur une fausse cause , ou sur une
-84
 ....cause illicite , ne peut avoir aucun effetمجموورة دالرو ا ال رانون
المدنوا ط85ا اري ا 1 5988-5985

-85

د .السنيوريا الم،در السا قا

.583

-86

د .السنيوريا الم،در السا قا

.587-585

-87

اندررر :د .ومررو هلع يررديا األوراق التجاريررة فررو ال ررانون الع ارشرروا ج5ا مط عررة دار

الس رربلما ي ررداد 5973ا

83ا د .ف ررو ي م م ررد س ررامو ود .ف ررا ق الش ررما ا ال ررانون

التجر ر رراريا األوراق التجاري ر ر ررةا ي ر ر ررداد 5998ا

47ا ود، .ر ر رربلح ال ر ر رردين الن ر ر رراىوا

الم سوط فو األوراق التجارية شركة الط و والنشرر األىميرةا يرداد 5965ا

75ا د.

ومررو ال رراروديا ال ررانون التجرراريا الناشررر منشرراة المعررارا اإلسرركندريةا ط8ا 5963ا
455ا د،.رربلح الرردين النرراىو :الوسرريط ف ررو شرررح ال ررانون التجرراري الع ارش ررواج3ا

ط3ا شركة الط و والنشر األىميةا يداد 5959-5958

 58وال ي دورا الرن الرن

مبل دررة الندريررات التررو ترمررو الررن هوت ررار األلت ر ام ال،رررفو الت امررا شرركميا مجررردا وررن
الس ب .كال هن عر الشراح لم يورد الس ب ضمن الشروط الموضرووية إلنشراأ الورشرة
التجاري ررة هو تدييرى ررا واشت ،ررر وم ررن ك ررر األىمي ررة وس ررمطة التوشي ررو وعم ررو اإلرادة م ررن

العي رروب ،ر رراا ارج ررو :د .م م ررد فري ررد العرين ررو ود .ى ررانو دوي رردار :هساس رريات الع ررد
التج رراريا دار الجامع ررة الجدي رردة م ،ررر 8114ا

334و348ا وش ررد عر ر

األىمي ررة

وسرمطة التوشيرو كشرروط موضرووية  -دون السر ب  -فرو الكم يالرة والشريه كرل مررن د.
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المجمد ()55

تشرين األول ()8118

العدد ()51

م ،ررطان كم ررال ط ررو ووا ررل هن ررور ن رردق ف ررو كتا يم ررا األوراق التجاري ررة ووس ررا ل ال رردفو
االلكترونية ال ديرةا دار الاكر الجامعوا اإلسكندرية 8116ا
د .وم ررو هلع ي ررديا الم ،رردر الس ررا قا

-88

و ررا

889و.854

84ا الر ر ي ين ررل رهي د .م م ررد س ررنو

المتضررمن ورردم وجررود م رررر لر كر و،ررول ال يمررة ريررم اشررتراط ال ررانون الم،ررري

له.
.848

-89

د .ينوا الم،در السا قا

-31

كن ى ر ر ه الندرير ررة ات ال ،ر ر ية المادير ررة التر ررو ىر ررب كليير ررا الا ر ررو الارنسر ررو كانر ررت

تتنرراشر مررو روح ال ررانون ال ر ي يندررر كلررن الع ررد وااللت ر ام ند ررة اتيررة شع،رريةا (لياررو

هيممان...فو االلت امات فو الر و األول من ال رن العشررينا

د .السررنيوريا

 388و 389ن ربل ورن

)583ا وشررد اعر ير ه الندريررة ال ررانون المرردنو األردنررو ،ر ار ة فررو

الم رواد  565و 566منررو ومررن رهي :د .من ر ر الاضررلا (الم،رردر السررا قا

)594ا

ينما يرى الدكتور ياسين الج وريا (الم سوط فو شرح ال رانون المردنوا ج5ا دار وا رل

لمط او ررة والنش رررا وم رران 8118ا
معا.

-35

– )599

ررق – ت ن ررو ىر ر ا ال ررانون لمندر رريتين

د .و ررد المجي ررد ال ك رريما الم رروج ف ررو ش رررح ال ررانون الم رردنو الع ارش رروا ج5ا فر ررو

م ،ر ر ررادر االلتر ر ر ر اما ش ر ر ررركة الط ر ر ررو والنش ر ر ررر األىمي ر ر ررةا ي ر ر ررداد 5969ا

السنيوريا الم،ردر السرا قا

546ا د .هنرور سرمطان سرمطانا المروج فرو الندريرة

العامرة لبللتر اما دار الجامعرة الجديردة لمنشررا اإلسركندرية 8115ا
الم،رردر السررا قا

د .السر ررنيوريا الم،ر رردر السر ررا قا

السر قا

-33

547اد .و ر ررد المجير ررد ال كر رريما الم،ر رردر
551ا د .ينرو سرون طرروا

847ا د .ن يل ك راىيم سعدا الم،در السا قا

د .الس ر ررنيوريا الم ،ر رردر الس ر ررا قا

الس قا

.855

88ا د .هنرور سرمطانا الم،ردر السرا قا

الم،در السا قا

551ا د .ينروا

847ا د .ن يررل ك رراىيم سررعدا الندريررة العمررة لبللت ر اما م،ررادر

االلت اما دار الجامعة الجديدة م،ر 8114ا

-38

888ا د.

.856

315

.855

547ا د .ن ي ر ررل ك ر ر رراىيم س ر ررعدا الم ،ر رردر

كشكالية فكرة الس ب فو مجال شانون ال،را
د .ك سان شاكر و د اهلل

-34

وفررو ى ر ه الن طررة هيضررا اعتمررا فييرراا فمررن الا يرراأ مررن يرررى فررو الس ر ب ون ،ر ار

شع،ريا مررل الا يررو انروارا اندرر :د .السررنيوريا الم،ردر السرا قا
.5

-35

د .السررنيوريا الم،رردر السررا قا

548ا د .هنررور سررمطانا الم،رردر السررا قا

558ا د .ينو سون طوا الم،در السا قا
-36

548ا ىررامش

.848

وفررو جميررو ى ر ه ال رراالت يكررون ىنرراه هر رراأ رربل س ر ب ألنررو سرريكون ىنرراه ايتنرراأ

لرردى ا ررد الط ررفين ومررن سرراب افت ررار األعررر .اندررر فررو انعرردام الس ر ب ومعنرراه :د.

 ،رربلح ال رردين الن رراىوا م اضر ررات و ررن ال ررانون الم رردنو الع ارش رروا الكس ررب دون سر ر ب
والاضر ررالة كم،ر رردرين لبللت ر ر اما منشر ررورات معير ررد الد ارسر ررات العر ير ررة العالير ررةا 5959ا
 519و عدىا.

-37
-38

ا د .ينررو سررون طرروا الم،رردر السررا قا

د .ال كرريما الم،رردر السررا قا 384

867ا د .ن يل ك راىيم سعدا الم،در السا قا

.857

ارج ررو ف ررو ن ررد ىر ر ه الندري ررة :د .هن ررور س ررمطانا الم ،رردر الس ررا قا

الس ر ر ررنيوريا الم ،ر ر رردر الس ر ر ررا قا

554ا د.

565- 558ا د .ال ك ر ر رريما الم ،ر ر رردر الس ر ر ررا قا
 855و ع ر رردىاا د .جمي ر ررل الش ر رررشاويا

889 -886ا د .ين ر ررو س ر ررون ط ر رروا

الندريررة العامررة لبللتر اما الكترراب االولا م،ررادر االلتر اما دار النيضررة العر يررةا ال رراىرة

5974ا

584ا د .ياسررين الج رروريا الم،رردر السررا قا

سعدا الم،در السا قا

.858

-39

لار ررو هيممر رران فر ررو م ك ارتر ررو المشر ررار كليير ررا سر ررا اا

-41

م كرات لياو هيممانا الم،در السا قا

.568

-48

د .جميل الشرشاويا الم،در السا قا

.584

-43

د .ينو سون طوا الم،در السا قا

 854و عدىا.

السنيوريا الم،در السا قا

-45

-44

584ا د .ن يررل ك رراىيم

.565

الم،در السا قا .568

د .السنيوريا الم،در السا قا

.566

318

316-315ا ن ر رربل ور ررن د.

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()55

-45
-46

العدد ()51

د .ال كرريما الم،رردر السررا قا

تشرين األول ()8118

835ا د .ينررو سررون طرروا الم،رردر السررا قا

.854

ليا ر ررو هيمم ر ررانا الم ،ر رردر الس ر ررا ق ن ر رربل و ر ررن د .الس ر ررنيوريا الم ،ر رردر الس ر ررا قا

.569
-47

د .سررميمان مرررش ا ال روافو فررو شرررح ال ررانون المرردنوا ج 8ن ط4ا المجمررد األولا

ندرية الع د واإلرادة المناردةا مط عة آفاقا ال اىرة 5987ا
-48
-49

د .السنيوريا الم،در السا قا

.571

فري ررد فتي ررانا الم ،رردر الس ررا قا

534ا د .هن ررور س ررمطانا الم ،رردر الس ررا قا

565ا د .ينررو سررون طرروا الم،رردر السررا ق ن

الم،در السا قا

.888

-51

د .سميمان مرش ا الم،در السا قا نا

ال،ا ة.

-55

د .ينو سون طوا الم،در السا قا

.865

-58
-53

د .ياسين الج وريا الم،در السا قا

-54

د .هنور سمطانا الم،در السا قا

-57

د .ياسين الج وريا الم،در السا قا

.597

د .و د الر اق السرنيوريا م،رادر ال رق فرو الا رو اإلسربلموا ج4ا ط8ا مط عرة
.55

د .م،ر ررطان ك ر رراىيم ال لمر رروا ه،ر ررول الا ر ررو فر ررو نسر رريجو الجدير رردا ط55ا شر ررركة

العنساأ لمط اوةا يداد 8117ا
-59

.568

.356

النيل لمنشر والتو يوا ال اىرة 5967ا

-58

.598

.559

د .و ر ررد المر ررنعم فر رررج ال،ر رردةا م،ر ررادر االلت ر ر اما دار النيضر ررة العر ير ررةا ير ررروت

5974ا
-56

861ا د .ن يررل ك رراىيم سررعدا

و رد ال اسرط جمعررو :الوسريط فررو شررح ال رانون المرردنو األردنروا ج8ا ط5ا ال سررم

األولا دار الراتب لمط اوة والنشرا األردن 5979ا

-55

.898

836ا فريد فتيانا الم،در السا قا

.535

همررا مررا ورد فررو م 3/مررن مجمررة األ كررام العدليررة رران الع ررة فررو الع ررود لمم ا،ررد

والمع ررانو ال لؤللا رراد والم ررانوا في ررو تتن رراول ال ررة العجر ر ف ررو التع ي ررر و ررن الم  ،ررود

313

كشكالية فكرة الس ب فو مجال شانون ال،را
د .ك سان شاكر و د اهلل

فير كر ى ررة رررمن وي ،ررد ال يررو هو الكاالررة المشررروط فييررا رراأة المرردين فيررو فررو الواشررو
والر ررة .اندر ررر :سر ررميمان رسر ررتم ر ررا ا شر رررح المجمر ررةا ط3ا ير ررروتا المط عر ررة األد ير ررةا

5983ا
-61

.59

كما ورفيا الشيخ ومرو كاشرا اليطراأ منيرا مرا يتو،رل رو ويكرون ريعرة ووسريمة

لشرروأ معمرروم ال كررم فانررو يكررون تا عررا لمررا يتو،ررل ررو كليررو فررو ال كررما كتا ررو :م،ررادر
ال كر ررم الشر ررروو وال ر ررانون المر رردنوا المجمر ررد األولا ط5ا مط عر ررة اآلداب فر ررو النجر ررا
االشرا 5988ا

.

-65

د .م،طان ال لموا الم،در السا قا

-68

د .من ر الاضلا الم،در السا قا

-64

د .م،طان ال لموا الم،در السا قا

-65

وى ررو م ررا يستش ررا م ررن الم ررادة  68م ررن مجم ررة األ ك ررام العدلي ررة الت ررو ت رررر ال ك ررم

-63

-66
-67

.588

د .السنيوريا ندرية الع دا الم،در السا قا

.598

.585

الداىر فيما يتع ر االطبل وميوا اندر :سميم رستم ا ا

.48

راجو فو ى ا الشمن د .م مود ك راىيم سكرا الم،در السا قا

د .ال كيما الم،در السا قا

.854

-68

د .ينو سون طوا الم،در السا قا

-71

د .من ر الاضلا الم،در السا قا

-69

.588 – 575

د .ال كيما الم،در السا قا

.865

.68

.896
.594

-75

ويرى هستا نا الناىو هن ى ا االفترار لممشرووية ي رب شر ة العربلا رين ندريرة

-78

 867ود .سن الر نون –م اضررات فرو

الس ب ال اتو و ين ندرية التعيد المجردا راجو :الوسيط فو ال انون المدنوا
اندر فو له :د .ينو سون طوا

.91

ال انون المدنو العراشو – ندرية الع دا منشورات جامعة الدول العر ية معيرد الدارسرات
العر ي ررة العالي ررةا نيض ررة م ،ررر لمط او ررةا ال رراىرة 5956ا

78-71ا ي ررث يعت ررر

هوراق المجاممة اطمة النعدام الس ب وفق ال انون المدنو العراشو.

314

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()55

-73

العدد ()51

د .السر ررنيوريا الم،ر رردر السر ررا قا

تشرين األول ()8118

588ا د .ال كر رريما الم،ر رردر السر ررا قا

.858

-74

م :536/ك ا لررم يكررن لبللت ر ام س ر ب هو كرران س ر و معررالا لمندررام العررام واآلداب

كان الع د راطبلا م -5 :537/كرل التر ام لرم ير كر لرو سر ب فرو الع رد ياتررر انرو لرو
س ب مشرووا ما لم ي م الردليل ومرن ييرر لرها  -8ويعت رر السر ب المر كور فرو الع رد
ى ررو السر ر ب ال ي ررو ت ررن ي رروم ال رردليل وم ررن م ررا يع ررالا ل ررها ف ررإ ا ش ررام ال رردليل وم ررن
،ررورية السر ب فعمررن مررن يرردوو هن لبللتر ام سر ا هعررر مشرررووا هن ير ررت مررا يدويررو ا

اندر ررر :ال ر ررانون المر رردنوا مجموور ررة األومر ررال الت ضر رريريةا ج8ا مط عر ررة دار الكتر رراب
العر رروا ال رراىرةا رردون سررنة ط رروا

886و889ا وشررد اع ر ال ررانون المرردنو السرروري

رشررم  84لسررنة  5949منررو ى ر ا ال كررم فررو المررادتين 537و538ا اندررر :فتررون ومررو
عير ررر ر ررها شر رررح ال ر ررانون المر رردنو السر رروريا دار الرفر رراوو ودار ال مر ررما مر ررب 8114ا
-75

51و

.41

وال ننسن كر اتجاه رالث يت ومو د .شري جنردي يردوو كلرن ن ر فكررة السر ب فرو

مضررمونيا الت ميرردي وال ررديث ويرررى مررن منطمررق موضررووو كلررن كليرراأ ال ررانون المرردنو

الم،ررري ألنررو ف ررد هس ر اب ،رربل يتو لمتط يررق .د .شررري جنرردي :وضررو ندريررة الس ر ب
فو ال انون المردنو االشرتراكو – مجمرة كدارة شضرايا ال كومرة لسرنة 51ا العردد  3سرنة

5966ا
-76

44ا وما عدىاا ن بل ون د .من ر الاضلا الم،در السا قا

د .جمي ررل الش رررشاويا الم ،رردر الس ررا قا

الع د المدنوا دار م مود لمنشرا شركة نا

-77

586ا د .م ،ررطان مج رردي ىرج ررة:
لمط اوة م،را 8118ا

.393

تا،رريل موش را وم رواد شررانون الموج ررات والع ررود الم نررانوا ارجررو :د .ن يررل ك رراىيم

سعدا الم،در السا قا ىوامش

-78

.597

 856و.885

كرررت م ر كرة المشرررو التمييرردي هن المشرررو لررم يررنيج نيررج الت نينررات الجرمانيررة

شمن نديرة الس ب رل اعترار ومرن الن رير مرن لره مر ىب الت نينرات البلتينيرة معنراه
ال ررديث كمر را يتمرم ررو ال ض رراأ الم ،ررري والارنس رروا والسر ر ب الر ر ي ش ،ررده المش ررر ى ررو
ال او ررث المس ررت ث وى ررو ون ،ررر ناس ررو م ررن ونا ،ررر األع رربلق .اند ررر :ا م ررد م م ررد

315

كشكالية فكرة الس ب فو مجال شانون ال،را
د .ك سان شاكر و د اهلل

ك ر رراىيما ال ررانون الم رردنو معم ررا وم ررن ن،و ،رروا ط5ا دار المع ررارا م ،ررر 5964ا
-79

94ا ومجمووة األومال الت ضيرية هناة ال كرا
الوسيط فو شرح ال انون المدنوا

.885

473ا ن بل ون د.ال كيما الم،ردر السرا قا

.856
-81

558و568ا ود .ومر ررو سر ررن ير ررون :

د .هنر ررور سر ررمطانا الم،ر رردر السر ررا قا

األوراق التجارير ر ررةا دار هل مر ر ررامو لمط اور ر ررةا 5974ا
ىرجةا الم،در السا قا

.394

ىرجةا الم،در السا قا

.397

-85
-88

د .ن ي ررل ك ر رراىيم س ررعدا الم ،رردر الس ررا قا
د .الس ر ررنيوريا الم ،ر رردر الس ر ررا قا

السا قا

96ا د .م،ر ر ررطان مجر ر رردي

 885و886ا د .م ،ررطان مج رردي

589ا د .ين ر ررو س ر ررون ط ر رروا الم ،ر رردر

 869و 871ا وهرجو االنت راه لير ا الرراي اليرام ونرد كبلمنرا ومرن كشركالية

الس ب ال ا.

-83

ارج ررو تا ،رريل ل رره :د ، .رربلح ال رردين الن رراىوا الم س رروط ف ررو األوراق التجاري ررةا

الم،در الس اقا

-84

 39وما عدىا.

وفررو الميررة الدارجررة ك ا هراد ا ررد العاشرردين التن،ررل مررن تناير الت امررو يواجيررو الرردا ن

ىل هوطيته ،ن هم ن ود

هي الميرم ال ي ت ممو.

 -85راجو فو تا،يل االوت ار:
Treitel: An outline of the law of contract 2nd edition, Butterworths,
 London 1979, P.207و Jill Poole: casebook on contract of law, 5th
edition, Blackstone press, London 2001. P116
و :د .السررنيوريا الم،رردر السررا قا  591الررن 595ا ود .و ررد المجيررد ال كرريم :ندريررة
االوت ار فرو ال روانين االنكمرو سكسرونيةا

رث مسرتل مرن مجمرة ال ضراأ 5985ا

وما عدىا.
-86

مدي م مد كسماويل سمطضا الم،در السا قا

316

.55
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مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()55

-87

تشرين األول ()8118

العدد ()51

تعت ررر ه كررام األوراق التجاريررة اسررترناأ مررن ال واوررد العامررةا اندررر :د .ومررو سررن
4ا د .وم ر ررو ال ر رراروديا الم ،ر رردر ال ،ر رردر الس ر ررا قا

ي ر ررون ا الم ،ر رردر الس ر ررا قا

435ا كمررا يرررى د .ا مررد و ررد ال ميررد وشرروش (فررو كترراب شررانون الع ررد ررين ر ررات

الي ررين واوت ررارات العدالررةا الناشررر :م سسررة شر اب الجامعررة م،ررر 8115ا

)553

كن مررن المسررمم ررو هن ال واوررد العامررة التررو ت كررم الع ررود ومررن اعررتبلا هنواويررا ييررر
،رال ة لمواك ررة التييررات المعا،ررة الن الم،رالض تت رراين مرن و ررد ألعررا كمررا تعتمررا
ال ر روانين الوض ررعية ف ررو ال رردول ت ع ررا لؤلنر روا المتع ررددة لمع ررودا ووف ررا الع ررتبلا الند ررام
ال انونو واالشت،رادي واالجتمراوو فرو ىر ه الردولا ونعت رر ىر ه ال ديييرة ومرن شردر مرن

األىمية فو دوم ه ار نا فو ى ا ال ث.

-88
-89
-91

سب تعريا م 83/ق .م. .

م 39 /من شانون التجارة العراشو رشم  31لسنة .5984
د .وم ررو هلع ي ررديا الم ،رردر الس ررا قا

الشما ا الم،در السا قا

-95
-98
-93
-94

كتا وا

.47

.68

د .فو ي م مد سامو ود .فا ق الشما ا
د.ال كيما الم،در السا قا

.47

.516

ارج ررو تا ،رريل ى رراتين الندر رريتين :د.الس ررنيوريا الم ،رردر الس ررا قا

عر رردىاا ود .ال كر رريما الم،ر رردر السر ررا قا
الم،در السا قا

-95

68ا ود.ف ررو ي م م ررد س ررامو ود.ف ررا ق

الوسر رريطا

 584وم ررا

 449ومر ررا عر رردىاا د .جمير ررل الشر رررشاويا

.399

5893ا ور ررن د .ال كر رريما الم،ر رردر السر ررا قا

ال ر عر هن ال واوررد العامررة لررئلرادة المناررردة ال يمكررن هن تسررتعم

454ا فيمر ررا ير رررى
كال طري ررة ال يررا

ومن ال واود العامة لمع د .د .رمضان ه و السعودا الندرية العامة لم رقا دار الجامعرة

الجديدة لمنشرا اإلسكندرية 8115ا
-96

.466

د ، .ر رربلح ال ر رردين الن ر رراىوا الم س ر رروط ف ر ررو األوراق التجاري ر ررةا الم ،ر رردر الس ر ررا قا

.43
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-97

فيمرا يعت رد د، .ربلح الردين النراىو كن ال رانون المو رد وشرانون التجرارة لرم يتعرضررا

لمشررروط الموضررووة إلنشرراأ ال ولي،ررةا كتا ررو الم سرروط فررو األوراق التجاريررةا الم،رردر

السا قا
-98

.75

ين رروه هسر ررتا نا الن رراىو كلر ررن مبل در ررة الندري ررات التر ررو ترمر ررو كل ررن اوت ر ررار االلت ر ر ام

ال،رررفو الت امررا شرركميا مجررردا وررن السر با الم،رردر السررا قا نار
ى ه الندريات

ال،ررا ةا وتا،رريل

 35وما عدىاا وي ول فو م لاو األعر :الوسيط فرو ال رانون المردنو

91-89ا هن األوراق التجارية فو ال انون التجاري الجديد مرال لمتعيرد المجررد ورن

السر ب واالوتررداد فررو  ،ر ة التعيررد اسررتيااأ الشرركل المطمرروب شانونررا دون ال ررث فيمررا
وراأ له من الروا ط التعاشدية ين الطرفين.

-99

د .فو ي م مد سامو ود .فا ق الشما ا

 -511د .السنيوريا الم،در السا قا

.831

.587

 -515د .م مد ومو ال دويا الم،در السا قا
 -518د .ومو هلع يديا الم،در السا قا

.44

 -513د .ف ررو ي م م ررد س ررامو ود .ف ررا ق الش ررما ا

.536
51ا د .وم ررو هلع ي ررديا الم ،رردر

السا قا

68اد،.بلح الدين الناىو:الوسيط فو ال رانون التجراري الع ارشروا الم،ردر

السا قا

.44

 -514كن ىر ر ه المتطم ررات الت ررو تار ى ررا اتي ررة ال ي رراة التجاري ررة والت ررو دو ررت كل ررن اتي ررة
ال انون التجاري كار مست ل لم انون ت رر انتااأ اال دواجيرة فرو تندريم المعرامبلت رين
ش رريعة وامررة تسررري ومررن كافررة المعررامبلت مررا فييررا المعررامبلت التجاريررة و ررين شررانون
ر ر عر األنش ررطة االشت ،ررادية ى ررو ال ررانون التج رراريا وان الس ررروة الت ررو تمير ر

ع ررا

األ ومررال التجاريررة تسررتم م ت ريرىررا مررن ال يررود ال ما يررة التررو تتسررم يررا ه كررام ال ررانون
المر ر ر ر ر رردنوا امر ر ر ر ر ررا اال تمر ر ر ر ر رران فيسر ر ر ر ر ررتم م وجر ر ر ر ر ررود شواور ر ر ر ر ررد ،ر ر ر ر ر ررارمة ل مايتر ر ر ر ر ررو فر ر ر ر ر ررو

المجررال التجرراريا اندررر :د .م مررد فريررد العرينررو ود .ىررانو دويرردارا الم،رردر السررا قا
.7
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(ىامش 514مكرر) فاألوراق التجارية تعتما ون كل الع ود التجارية األعرى فرو كنشراأىا
وفو فوا دىا كونيا هدوات ا تمان ووفاأ تعدم اجات المتعراممين فرو الم ريط التجراريا

د .ومررو سررن يررون  :الع ررود التجاريررةا دار هل مررامو لمط اوررةا 5968ا

85ا وشررد

دوررا لرره الا يررو األلمررانو ( )einertكلررن اوت ررار ال والررة التجاريررة وممررة عا،ررة ال ي ررة
التجاريررة تش ر و األوراق الن ديررةا اندررر فررو لررها د .ومررو ال رراروديا ال ررانون التجرراريا
.445
 -515اندررر فررو الاوا ررد الكري ررة لتجريررد االلت ر ام مررن س ر وا د.ينررو سررون طرروا الم،رردر
الس ر قا

87ا ود .ياسررين الج رروريا الم،رردر السررا قا

 617و 618ال ر ي يرررى

ضرورة ت يق االست رار فو المعامبلت روا اطتيا الر رة واألمرانا وان ال رانون األردنرو
لررم ي سررم موضررو ومررم المتعاشررد األعررر الس ر ب ييررر المشرررو كشرررط لؤل طررالا وان
كجا ات الم كرة اإليضا ية ىو كجا ات يامضة.
 -516م 58 /من شانونا التجارة العراشو.

 -517د .فو ي م مد سامو ود .فا ق الشما ا الم،در السا قا
 -518د .السنيوريا الم،در السا قا
 -519الم،در السا قا

.588

.573

.548

 -551كال هن اتجاه ال ضاأ الارنسو لم يت يد له ال ا.
-555

يث هن ال انون المدنو وضو شرينو شانونية يير شاطعة ت ضو ان سر ب االلتر ام

يعت ر مشرووا تن ير ت العك  .د .سو ان ومرو سرنا الروجي فرو ال رانون المردنوا
منشاة المعارا اإلسكندرية 8114ا

 -558د .و د الاتاح و د ال اشو :درو
العر يةا ال اىرة5989ا

.816

فو م،ادر االلت اما ندريرة الع ردا دار النيضرة

.63

أوال  -المصادر القانونية العربية

ادلصادر
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 -5د .ا م ررد و ررد ال مي ررد وش رروشا ش ررانون الع ررد ررين ر ررات الي ررين واوت ررارات العدال ررةا
الناشر :م سسة ش اب الجامعةا اإلسكندرية .8115

 -8د .ا م ررد م م ررد ك ر رراىيم :ال ررانون الم رردنو معم ررا وم ررن ن،و ،رروا ط5ا دار المع ررارا
م،ر .5964
 -3د .ادم وىيب النداوي ود .ىاشم ال افد :تاريخ ال انونا يداد .5989
 -4د .هنررور سررمطان :المرروج فررو الندريررة العامررة لبللت ر اما دار الجامعررة الجديرردة لمنشرررا
اإلسكندرية .8115

 -5د .جمي ررل الش رررشاوي :الندري ررة العام ررة لبللتر ر اما الكت رراب األولا م ،ررادر االلتر ر اما دار
النيضة العر يةا ال اىرة .5974

 -6د .س ررن الر ر نون :م اضر ررات ف ررو ال ررانون الم رردنو الع ارش رروا ندري ررة الع رردا منش ررورات
معيد الدراسات العر ية العاليرة التا عرة لجامعرة الردول العر يرةا مط عرة نيضرة م،ررا
ال اىرة .5956

 -7مرردي م مررد كسررماويل سررمطض :ال يررود ال رواردة ومررن م ررده سررمطان اإلرادة فررو الع ررود
المدنيةا دار الاكر الجامعوا اإلسكندرية .8117

 -8د .رمضان ه و السعود :دار الاكر الجامعوا دار الجامعة الجديدة لمنشررا اإلسركندرية
.8115

 -9سررميمان مرررش  :ال روافو فررو شرررح ال ررانون المرردنو األردنرروا ج8ا ط4ا المجمررد األولا
نطرية الع د واإلرادة المتاردةا مط عة هفاقا ال اىرة .5987
 -51سميم رستم ا الم نانو :شرح المجمةا ط3ا يروتا المط عة األد يةا .5983

 -55د .سررو ان ومررو سررن :الرروجي ف ررو ال ررانون المرردنوا منشرراة المعرراراا اإلس رركندرية
.8114

 -58شعيب ا مد ال مدانو :شانون مو ار وا يداد .5988
 -53د ، .رربلح ال رردين الن رراىو :الوس رريط ف ررو ال ررانون التج رراري الع ارش ررو ج3ا ط3اش ررركة
الط و والنشر االىمية يداد 5959- 5958
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 -54د، .رربلح الرردين النرراىو :الرروجي فررو الندريررة العامررة لبللت امرراتا مط عررة العررانوا
يداد .5951

 -55د، .رربلح الرردين النرراىو :م اض ررات فررو ال ررانون المرردنو الع ارشرروا منشررورات معيررد
الدراسات العر ية .5959
 -56د، .ر رربلح الر رردين النر رراىو :الم سر رروط فر ررو األوراق التجارير ررةا شر ررركة الط ر ررو والنشر ررر
األىمية يداد .5965
 -57د، .رربلح الرردين النرراىو :الوسرريط فررو ال ررانون المرردنوا رردون كررر المط عررة هو سررنة
الط و.

 -58و ررد ال اس ررط جمع ررو :الوس رريط ف ررو ش رررح ال ررانون الم رردنو األردن رروا ج8ا دار ال اري ررة
لمط اوة والنشرا األردن .5979

 -59و ررد الع ير ر فيم ررو :مدون ررة جوس ررتنيان ف ررو الا ررو الروم ررانوا دار الكات ررب الم ،ررريا
ال اىرة .5946

 -81د .و ررد الاترراح و ررد ال راشو :درو

فررو م،ررادر االلتر اما ندريررة الع رردا دار النيضررة

العر ية ال اىرة .5989

 -85د .و ررد الررر اق ا مررد السررنيوري :ندريررة الع رردا الندريررة العامررة لبللت ر اما دار الاكررر
لمط اوة والنشرا .5934

 -88د .و ررد ال ررر اق ا م ررد الس ررنيوري :م ،ررادر ال ررق ف ررو الا ررو اإلس رربلموا ج4ا ط8ا
مط عة النيل لمنشر والتو يوا ال اىرة .5967
 -83د .و ررد المجيررد ال كرريم :المرروج فررو شرررح ال ررانون المرردنو الع ارشرروا الجر أ األول فررو
م،ادر االلت اما شركة الط و والنشر األىميةا يداد .5969

 -84د .و د المنعم فرج ال،دة :م،ادر االلت اما دار النيضة العر يةا يروت .5974

 -85د .ومررو ال ررارودي :ال ررانون التج رراريا الناشررر :منش رراة المعرراراا اإلس رركندريةا ط8ا
.5963
 -86د .ومو سين يون  :الع ود التجاريةا دار هل مامو لمط اوة .5968

 -87د .ومو سين يون  :األوراق التجاريةا دار هل مامو لمط اوة .5974
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العرشرروا ج5ا مط عررة دار السرربلما
 -88د .ومررو هلع يرردي :األوراق التجاريررة فررو ال ررانون ا
يداد .5973

 -89الشيخ ومو كاشا اليطاأ :م،ادر ال كم الشروو وال رانون المردنوا المجمرد األولا
ط5ا مط عة اآلداب فو النجا االشرا .5988
 -31د .ينررو سررون طررو :الرروجي فررو الندريررة العامررة لبللت ر اما الكترراب األولا م،ررادر
االلت اما مط عة المعارا .5979
 -35فتررون ومررو عيررر رره :شرررح ال ررانون المرردنو السرروريا دار الرفرراوو ودار العمررم مررب
.8114

 -38فريد فتيان :م،ادر االلت اما مط عة العانوا يداد .5956

 -33د .فرو ي م مرد سرامو ود .فرا ق الشررما  :ال رانون التجراريا األوراق التجاريرةا يررداد
.5998
 -34مجمووة األومال الت ضيرية لم انون المردنو – و ارة العردلا ج8ا م،رادر االلتر اما
مط عة دار الكتاب العر وا ال اىرة.

 -35د .م مد ومو ال دوي :الندرية العامة لبللت اما الجر أ األول :م،رادر االلتر اما ط8ا
منشورات الجامعة الماتو ةا لي يا .5993

 -36د .م مررد فريررد العرينررو ود .ىررانو دويرردار :هساسرريات ال ررانون التجرراريا دار الجامعررة
الجديدةا م،ر .8114

 -37د .م مررود ك رراىيم سرركر :الت،رررا ال ررانونو ال،ررادر رراإلرادة المناررردةا دار النيضررة
العر يةا ط5ا .8116

 -38د .م،طان ك راىيم ال لمو :ه،ول الا و فرو نسريجو الجديردا ط55ا شرركة العنسراأ
لمط اوةا يداد .8117

 -39د .م،رطان مجردي ىرجررةا الع رد المرردنوا دار م مرود لمنشررا شررركة نرا

لمط اوررة

م،ر .8118
 -41د .م،طان كمال طو ووا ل هنور ندق :األوراق التجارية ووسا ل الردفو االلكترونيرة
ال ديرةا دار الاكر الجامعوا اإلسكندرية .8116

358

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد ()51

المجمد ()55

تشرين األول ()8118

 -45د .منر ر ر الاض ررل :الندري ررة العام ررة لبللت ام ررات ف ررو ال ررانون الم رردنوا ج5ا م ،ررادر
االلت اما ط5ا مكت ة الرواد لمط اوة .5995

 -48د .ن ير ررل ك ر رراىيم سر ررعد :الندرير ررة العامر ررة لبللت ر ر اما م،ر ررادر االلت ر ر اما دار الجامعر ررة
الجديدة م،ر .8114
 -43د .ياسر ررين م مر ررد الج ر رروري :الم سر رروط فر ررو شر رررح ال ر ررانون المر رردنوا ج5ا دار وا ر ررل
لمط اوة والنشرا ومان .8118
ثانيا :متون القوانين العربية:

 -44ال انون المدنو العراشو رشم  41لسنة .5955

 -45ال انون المدنو الم،ري رشم  535لسنة .5948
 -46ال انون المدنو السوري رشم  84لسنة .5949
 -47شانون التجارة العراشو رشم  31لسنة .5984

ثالثا :المصادر األجنبية
48- Jill Poole: Casebook on contract of Law, 5 edition ,Blackstone
press , London 2001.
49- Treitel: An outline of the law of contract, 2nd edition,
butterworths, London 1999.
50- Dalloz ,Code civil , Ed.81 , Paris 1981-1982
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