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الدكتور مأمون الحنيطي
الممخص
افالككالةبالخصكمةىيمفالعقكدالتيافردالمشرعأحكامانخاصةبسببطبيعتيا ،كىي
مفالعقكدالرضائيةفييتفكيضمفشخصألخرلمقياـبعمؿقانكنيكتستمزـالككالةجممةمف
الشركطالتيتتمتعبياالعقكدمفتراضي  كمحؿكسبب ،كالتزاـمفالجانبيفاال انياتختمؼعف
النيابةككفالنيابةيقرىاالقانكفاكالقضاء ،اـالككالةفيقرىاالعقداالافالككالةىيعقدغير
الزـ تختص بتصرؼ قانكني ،كتتمتع بجممة مف الشركط التي اقرىا القانكف األردني  .فيي مف
عقكد المعاكضة الرضائية ،قائمة عمى اعتبار شخصي لكال طرفييا ،كممزمو ليما اال اف الفقو
اختمؼعمىالطبيعةالقانكنيةفمنيـمفأسقط الصفة العقدية ،كمنيـمفأثبتيا ،كمنيـمفعدىا
مفعقكدالمقاكلةكعقكدالعمؿكمنيـمفاعتبراىاعقدغيرمسمىاالانوالككالةبالخصكمةىي
عقدككالتومفنكعخاص .
فقدتككفالنيابةعقديةاتفاقيةاراديةكاليحؽلمككيؿتككيؿغيرةاالاذاكافمأذكفكغير
ذلؾ يتحمؿ المسؤكلية كاذا كاف مخكؿ دكف تحديد الشخص يبقى مسؤكؿ عف اختياره لشخص،
كالتكجييات،كالنصائح،التييعطييالوفطبيعةالككالةبالخصكمةتجعمياحالةاستثنائيةتقكـعمى

م

السماحبتككيؿشخصلمقياـبالعمؿمفقبؿالمككؿ ،كاليكجدحظرعمىىذاالعمؿاالاذاكاف
مصرحبوككاضحانكمنعالقانكفتعاقدالككيؿمعذاتو،بشأنوككيؿعفاطراؼالعقدكحددالقانكف
العالقةبيفاألصيؿكالمككؿكالغير،كككفالككالةبالخصكمةعقدتنقصيمثميامثؿالعقكداالاف
طبيعتيما الخاصة منحتيا أسباب اخ ار كعزؿ الككيؿ بالخصكمة كاعتزاؿ الككيؿ بالخصكمة بعد
ابالغمككميوكافاالعتبارالشخصيلومحؿبيذاالعقدفكفاةأمطرؼاكفقدهألىميتوتنقضي
الككالةبالخصكمةكتنتييالككالةبالخصكمةبحسـالخصكمةبحكـمبرـ .
كاىـنتيجةتكصؿاليياالباحثالككالةبالخصكمةىيككالةاتفاقيةاالانيامفنكعخاصبكجكد
اختالؼبينياكبيفالقكاعدالعامةبعقدالككالةكىذااالختالؼ تفرضو طبيعةالككالةبالخصكمة
كاىـتكصيةإجراءتعديالتنكعيةعمىمنظكمةالتشريعاتاألردنيةلتكاكبالحداثةفي التعاقدات
فيعصرناالحاضركالسيمامايتعمؽمنيابالتككيالتااللكتركنيةمفخالؿالعقكدااللكتركنية .

الكممات المفتاحية :الوكيل ،الموكل ،الخصومة ،االنابة ،الوكالة.
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Abstract
The attorney of rivalry is one of the contracts for which the legislator
made special provisions because of its nature. It is a consensual contract;
and a mandate from one person to another to do legal work. It requires a set
of conditions that characterize contracts of satisfaction, place, reason and
commitment on both sides. But it differs from the prosecution because it is
approved by the contract, while the attorney is approved by the law or the
judiciary. It is a non-binding contract concerned with legal action, and it
enjoys a number of conditions that have been established by Jordanian law.
It is a consensual contract based on personal consideration for both parties
and binding them. However, the Fight differed on the legal nature: some of
them dropped the contractual status, some proved them, some counted it
from the contracts of entrepreneurship and labor contracts and some
considered it an indefinite contract, but the attorney of rivalry is a contract
of a special kind.
The authorization is different from the attorney; and authorizes the
prosecutor to carry out a work that will have an effect on the origin; while
the attorney has mutual obligations and is the duty to carry out legal work
with the consent of the origin. Despite the similarity between them, the

ؿ

attorney may be a contractual agreement and the attorney has no right to
appoint another unless he is authorized or will be responsible. But if he is
authorized without specifying the person remains responsible for his choice
of person and the guidance and advice he gives him. The attorney of rivalry
nature makes it an exceptional case to allow a person to be employed by
the client; and there is no prohibition on this work unless it is authorized
and clear. The law forbids the contracting of the attorney with himself as an
attorney of the parties to the contract. The law defines the relationship
between the principal and the client and the third party. Despite the
attorney of rivalry is such as other contracts, but its nature gave it other
reasons, such as isolating the attorney of rivalry and the withdrawal of the
attorney of rivalry after informing his client. In addition, there is a personal
consideration in this contract, the death of any party or the disqualification
of the attorney ends the attorney of rivalry by resolving the rivalry by
ruling adjudication.
The most important result reached by the researcher in the attorney of
rivalry is agreement of a special kind with a difference between it and the
general rules of the attorney contract; and this difference is dictated by the
nature of the attorney of rivalry. While the most important recommendation
is to expand the concept of the attorney of rivalry in the curricula of
academic studies where academics are subject to practical training so that
they can learn about the practical dilemmas that arise in the area of the
attorney’s rivalry.
Keywords: Attorney of Rivalry, Attorney, Authorization.
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الفصل االول
خمفية الدراسة واىميتيا
المقدمة
تتناكؿىذه الدراسةالككالةبكؿاطرافيانظ انرألىميتيا فيالمحاكـكنظ انرلمتسييؿالذمينتج
عفالككالةفيالخصكـتحديدا،حيث يعتبر حؽالمجكءالىالقضاءمفأىـالحقكؽالتي كردت
فيالدستكراألردنيكأفالمحاكـ مفتكحةلمجميعكمحميةمفالتدخؿفيشؤكنيا،كقدبينتأنكاع
المحاكـكاختصاصاتياكطرؽتعييفالقضاةكعزلو(.)1كماأتاحالقانكفاألردنيلمفيمجألمقضاء
إتباع العديد مف اإلجراءات التي حددتيا قكانيف مختمفة مثؿ قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية2،
كقانكفأصكؿالمحاكمات المدنية )3(،كقانكفالصمح( .)4كفرضت ىذهالقكانيف عمىمف يمجأأف
يتقدـبنفسوألثباتحقوباألدلةكالبراىيف،إالأففيبعضاألحيافيتعذرعمىالشخصالمجكء
بنفسولمقضاء،كقدتتعمؽىذهاألعذاربالشخصنفسوكحالتواألىميةأكالمرضيةأكككنومساف انر

أكخارجالبالدأكمفحيثالقانكفالكاجب التطبيؽ(،)5فكافالبدمفأفيككؿغيرهلممثكؿأماـ

()1

الدسػػتكراألردنػػيالصػػادرسػػنة()1952فػػيالمػػادة(،)101المنشػػكرفػػيعػػددالجريػػدةالرسػػميةرقػػـ()1952بتػػاري ،

 2011/1/8
()2

قانكفتشكيؿالمحاكـالنظامية،رقـ()30لسنة()2017

()3قانكفأصكؿالمحاكماتالمدني،رقـ(،)31المنشكرفيعددالجريدةالرسميةرقـ()5479بتاري .2017/8/13،
( 4

) قانكفمحاكـالصمحالمادة(،)2/13رقـ(،)23المنشكرفيالجريدةالرسميةرقـ(،)5474بتاري .2018/8/1،

()5

ىندم،احمد،)2003(،قانكفالمرافعاتالمدنية،اإلسكندرية،دارالجمعة،ص 700

2

القضاء ،كقد ال يجيز القانكف أحيانان لجكء الشخص نفسو لمقضاء اال مف خالؿ محامي يمثمو
( )1

قانكنان.

كيتطمبالبدءبالخصكمةمراعاةالقكاعدالقانكنيةالمنظمةليا،كمنياأتباعاجراءاتقضائية
معينةتضمفالحمايةالقانكنيةلحؽالمجكءالىالقضاء،كعمىمفتقعالخصكمةعميوسكاءكاف
مدعياـمدعىعميوأفيككفعالمانبأصكؿالمرافعاتكاصكؿالمحاماةعندالمثكؿأماـالقضاء
كمعرفتوبالقكاعدالتيتتعمؽبجزئياتالخصكمة .
كيرلالباحثبافاسباباالستعانةبمفيممككفالمؤىالتكالقدراتلمدفاععفحقكقيـالى
اختالؼقدراتيـكمكاىبيـ،فقديككفصاحبالحؽضعيفانفيحجتوكفصاحتوفينقمبالحؽباطالن
كالباطؿحقان.كمنيـمفيتمتعبالفصاحةكالبيافالسببالذميجعميـأقدر مفغيرىـلمدفاععف
ُّ
فعدـتمكفاألفرادعمىتمثيؿأنفسيـفيمكاجيةالمحاكـ
أنفسيـ.كتـاختيارىذاالمكضكعالميـ،
اكبعضالدعكلاال بكاسطةمحاميمتخصصأدل الى ظيكركظيفةالمحاماة كتككيؿالمحامي
بالخص كمة ،فقد ضيؽ المشرع األردني الحاالت التي يستطيع بيا الشخص المثكؿ أماـ المحاكـ
بنفسو ،إال بكاسطة محامي كبمكجب سند يثبت التككؿ بالخصكمة .فعمى سبيؿ المثاؿ ال يسمح
قانكف أصكؿالمحاكماتالمدنيةالمجكء إلىمحكمةالبداية المدنيةإالمف خالؿمحاميأستاذ()2
كفيمحاكـالصمحالتيتتجاكزقيمةالطمبألؼدينارأردني(.)3فاألصؿىكا الحضكربكاسطة

()1المػادة(،)63الفقػرةاألكلػى،قػػانكفأصػػكؿالمحاكمػاتالمػػدني،رقػػـ(،)31المنشػكرفػػيعػػددالجريػدةالرسػػميةرقػػـ()5479
بتاري  .2017/8/13،

()2قػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةالمػػادة(،)1/63رقػػـ(،)31المنشػػكرفػػيعػػددالجريػػدةالرسػػميةرقػػـ()5479بتػػاري ،
 .2017/8/13

()3قانكفمحاكـالصمحالمادة(،)2/13رقـ(،)23المنشكرفيالجريدةالرسميةرقـ(،)5474بتاري  .2018/8/1،

3

محاـ  كمنع حضكر أطراؼ الدعكل بأنفسيـ أماـ المحاكـ كىذا ما يضفي عمى عقد الككالة
بالخصكمةأىميةكبرل .
بينماتقكـىيئةالمحكمةبتعييفمحاميكعمىنفقةالدكلة،إذابمغفاصؿالجزاءالىاالعداـ
أك األشغاؿ المؤبدة أك االعتقاؿ مدل الحياة أك األشغاؿ لفترة خمسة عشر سنة كفي حاؿ عدـ
استطاعة المتيـ تككيؿمحامي.كأكجبتشريعنقابةالمحامييفأفتقدـ قائمةالطعففيمختمىؼ

الن.
المحاكـمفقبؿمحاميأستاذتحتطائمةردالدعكلشك 
إالأفالمشرعاألردني كالمشرعالمصرم لـينظـاألحكاـالمتعمقةبعقدالككالةبالخصكمة
كأثارىا بنصكص خاصة بيا كلذلؾ يجب الرجكع الى القكاعد العامة في النيابة القانكنية كعقد
الككالةفيالقانكفالمدنيكاجتيادات المحاكـ حيثيتـتنظيـاألحكاـالعامةلمنيابةلبياف الككالة

بالخصكمةكتمييزىاعفالككالةبشكؿعاـ،كاآلثارالتيتترتبعمىالككالةبالخصكمة.
كيجب عمى الككالة عند انعقادىا بشكؿ صحيح كمستكفيو لشركطيا ،الكثير مف اآلثار
القانكنية ،كيرلالباحثافمفالضركرمالبحث كالدراسة فيالككالةمفحيثشركطياكأسباب
انقضائيا.
مشكمة الدراسة
تتمثؿ مشكمة الدراسة في البحث في مدل سمطة النيابة بالخصكمة كامكانية إنابة الككيؿ لغيرة
ككيفيةانقضاءالككالةبالخصكمة،كفيىذاالسياؽحكؿإشكاليةىذهالدراسةيمكنناطرحالتساؤؿ
التالي:
ىؿمفالممكفاإلنابةفيالككالةبالخصكمة،كىؿتحسباآلثارالمترتبةعمىانتياءالككالة
بالخصكمةعمىاإلنابةبالككالةفيالخصكمة؟ 
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أىداف الدراسة
تيدؼالدراسةإلىتحقيؽاألىداؼاألتية :
 )1التعرؼعمىماىيةالككالةبالخصكمةكشركطياكخصائصيا .
 )2تكضيحإنابةالمحاميبالخصكمةكنطاؽىذهاإلنابةكمكضكعيا.
 )3تحديدطرؽانتياءالككالةبالخصكمة.

أىمية الدراسة:
بالنظرألىميةمكضكعىذهالدراسةكىكالككالةبالخصكمة،كلكيتككفىذهالدراسةعمى
جانب مف األىمية كالتخصصية بخالؼ الكثير مف الدراسات في ىذا المكضكع ،لذا ارتأينا في
دراستناىذهعمىالتركيز عمىجزئيةفيسياؽىذاالمكضكع ،اإلنابةبالككالةبالخصكمةكالبحث
بكافة احكاميا ،كىذا ما كاف يمثؿ نقطة البحث التي سترتكز عميو ىذه الدراسة بشكؿ حصرم،
بعيدان عفالسردالعاـلكافةأحكاـعقدالككالةبالخصكمةدكفالتركيزعمىجزئيةذاتأثربالغ
األىمية .
أسئمة الدراسة:
تسعىالدراسةالمقترحةإلىاإلجابة عمىالسؤاؿالرئيساآلتي:ماىيإمكانيةإنابةالككيؿ
لغيرةككيفيةانقضاءالككالةبالخصكمة،كماتسعىالىاإلجابةعمىاألسئمةالفرعية اآلتية:
 .1ماىيالككالةبشكؿعاـ؟
 .2ماىكالفرؽبيفاالنابةكالككالة؟
 .3ماىيةالككالةبالخصكمةكخصائصيا؟ 
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 .4مامفيكـاإلنابةبالخصكمةكنطاقيا؟
 .5مامدلسمطةالككيؿبالخصكمةكمنحوالحؽباإلنابةمفعدمو؟ 
 .6ماىيأثارالككالةبالخصكمةكطرؽانتيائياكأثرىاعمىاإلنابة؟ 

حدود الدراسة
-0الحدود الموضوعية:
تقتصرىذهالدراسةعمىمعالجةمفيكـالككالةبالخصكمةكأركانياكشركطياكآثارىاضمف
القكانيف محؿ الدراسة اال كىي القانكف المدني األردني كقانكف نقابة المحاميف كقانكف أصكؿ
المحاكمات المدني ،رقـ ( ،)31المنشكر في عدد الجريدة الرسمية رقـ ( )5479بتاري ،
 .2017/8/13
-9الحدود الزمنية:
 .1القانكفالمدنياألردنيرقـ()43لسنة .1976
 .2قانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةرقـ()9لسنة .1961
 .3قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةرقـ()24لسنة .1988
 .4قانكفنقابةالمحامييفرقـ()11لسنة .1972
 .5قانكفالبيناتكالتنفيذرقـ()22لسنة .1952
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 .6ق ارراتمحكمةالتمييزاألردنية .
محددات الدراسة :التكجدمحدداتتمنعمفتعميـىذاالدراسةكاإلفادةمنيا .
مصطمحات الدراسة:
 -0الخصومة :ىيالحالةالقانكنيةالتيتنشأمنذرفعالدعكلالىالقضاء،كما ىيمجمكعة
اإلجراءات التيتبدأمفكقتايداعصحيفةالدعكلقمـالمحكمةالىحيفصدكرالحكـ
()1

فيمكضكعياأكانقضائيابغيرحكـفيالمكضكع.

 -2الخصوم:ىـأطراؼالخصكمةكالصكرةالبسيطةلألطراؼىيالمدعيكالمدعىعميوكمثاؿ
اإلجراءاتالتييقكـبياالمدعيالمطالبةالقضائية )2(.
 -3النيابة في التعاقد :ىي تصرؼ قانكني يقكـ بو شخص يحؿ محؿ األصيؿ كيسمى النائب
كتقعاثارىامباشرةعمىاألصيؿبحيثاليككفلمنائبأمشأفبآثارالتصرؼالذمقاـبو
نيابةعفاألصيؿ(النيابةالقانكنية) )3(.
 -4الوكالة:عقديقيـالمككؿبمقتضاهشخصانآخرمقاـنفسوفيتصرؼجائزكمعمكـ .
 -5المحامون:ىـ مفأعكافالقضاءالذيفأتخذكامينةليـبتقديـالمساعدةالقضائيةكالقانكنية
لمفيطمبيالقاءأجر )4(.
خطة الدراسة:
الفصؿاألكؿ:خمفيةالدراسةكأىميتيا .

()1راغب،كجدم)1971(،مبادئالخصكمةالمدنية،الطبعةاألكلى،دارالفكرالعربي،ص( )6
()2شبانة،ماجدمصطفى2004،النيابةالقانكنية،دارالفكرالجامعي،اإلسكندريةص( )103
()3راغب،كجدم،مرجعسابؽ،ص( )7

()4قانكفنقابةالمحامكف،المادة(،)2رقـ(،)11المنشكرفيعددالجريدةالرسميةرقـ(،)5294بتاري  .2014/7/16
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الفصؿالثاني:ماىيةالككالةبالخصكمة .
الفصؿالثالثاالنابةبالككالة .
الفصؿالرابع:انقضاءالككالةبالخصكمة 
الفصؿالخامس:النتائجكالتكصيات .
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منيجية الدراسة
سيعتمد الباحث منيجية دراسة المقارنة حيث سيقكـ الباحث بمقارنة النصكص القانكنية في دكؿ
عرييو كتحميميا في ضكء اآلراء الفقيية حكؿ مكضكع البحث ،كاستنتاج خالصة البحث ككضع
تكصيات كنتيجة ليذه الدراسة مع بياف األحكاـ القضائية كبياف مدل كفايتيا لمعالجة مكضكع
الدراسة .
الدراسات السابقة:
 .0بني مصطفى ،محمد ( ،)9100التوكيل بالخصومة ،عمان ،االردن ،الجامعة االردنية:
جاءت اىمية الدراسة في اف الككالة بالخصكمة معركفة في اإلسالـ كجعؿ ليا الفقياء
مكضعان خاصان في كتبيـ بينكا أحكاميا كمكضكعاتيا .كاف اليدؼ مف الككالة بالخصكمة تحقيؽ
العدالة،كاصالحذاتالبيففميذاكانتجائزةفياإلسالـ،فاليصحأفيككفجؿاىتماـالككيؿ
ماديان فحسب .بؿ إف األحكاـ التي تضمنيا مكضكعات الككالة مبينة عمى التيسير كرفع الحرج
كباقيأحكاـاإلسالـمصداقانلقكؿالحؽسبحانو":يريداهللبكـاليسركاليريدبكـالعسركقكلو
تعالى(كماجعؿعميكـفيالديفمفحرج )كالككالةبالخصكمةأمانة،فاليصحتجاكزىا،كالأف
تستعمؿ في إلحاؽ الضرر بالغير فذلؾ تعسؼ ممنكع شرعان ،ككذلؾ ال يجكز أف تتخذ ككسيمة
لتبرئة مجرـ ،أك المجادلة عنو ،في حيف تختمؼ دراستي عف الدراسة السابقة ستيدؼ الى بياف
الككالةبالخصكمةمقارنةبيفالقكانيفالعربيةكبحثالعالقةالناشئةبيفالمككؿكالككيؿبالككالة
بالخصكمة.
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 .9احمد ،عبد اهلل عربي ،)9105( ،الوكالة بالخصومة القضائية في القانون األردني :دراسة
تحميمية تطبيقية ،عمان األردن ،جامعة العموم اإلسالمية.
عالجت ىذه الدراسة ماىية الككالة بالخصكمة كخصائصيا كشركطيا ،كما تناكلت أركاف
الككالةبالخصكمةكشركطصحتيا.كتضمفبيافأحكاـتصديؽالككالةبالخصكمةكسمطةكاتب
العدؿبالمصادقةعميياكاألساسالقانكنيليذاالمصادقةمعبيافسمطةالمحاميلممصادقةعمى
ىذهالككالةكالسندالقانكنيليذهالمصادقة،كمابحثتسمطةالمحكمةلمتحقؽمفىذهالمصادقة
كرقابة محكمة التمييز عمى صحة تكقيع المحامي عمى الككالة .بينما اشتممت عمى مفيكـ إنابة
المحاميبالخصكمة كماىيةىذهاإلنابةمفحيثتعريفياكشركطياكنطاؽكمحؿىذهاإلنابة،مع
بياف مسؤكلية المحامي األصيؿ عف أعماؿ المحامي النائب أك المناب .ككيفية انتياء الككالة
بالخصكمةالقضائية،فيحيف تختمؼدراستي في تركيزىاعمىمسألةاإلنابةكإشكاليةرئيسيةفي
اساتكالبحثبكافةأحكاميابشكؿتفصيمي .

ىذهالدراسة،بخالؼغيرىامفالدر
 .3الناصر ،عناد ( ،)9105مدى قانونية البيع في الوكالة العامة لألصول والفروع ،عمان،
االردن جامعة الشرق االوسط.
ىدفت ىذه الدراسة الى بياف مدل قانكنية البيع لألصكؿ كالفركع في الككالة العامة ،كما
ىدفتالىالكقكؼعمىمفيكـالككالةبكافةأشكالياك البيعلألصكؿكالفركعالكاردفيالقانكف
المدنياألردنيرقـ( 43لسنة )1976كالق ارراتالقضائية الصادرةعفالمحاكـاألردنية ك بياف
أكجو النقص التي تعترم ىذا المفيكـ كامكانية تعديمو لينسجـ مع كاقع كمفيكـ البيع لألصكؿ
كالفركععمىضكءماتكشؼعنوالق ارراتالتمييزيةالصادرةبيذاالخصكص،حيثافالباحثفي
بدايةىذهالدراسةالمقسمةالىخمسةفصكؿقدبيفبالفصؿالثانيمنياشرحانعفالككالةالعامة
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ك باقي الككاالت بشكؿ عاـ حيث اف ىذه الدراسة تتحدث عف الككالة العامة كعمى الباحث اف
يتطرؽبفصؿكامؿعفالككاالتكعفانكاعيا كتفاصيميا كقدكضحالباحثفيالفصؿالثالث
مفىذهالدراسةكتناكؿعقدالبيعكاركانوكغيرهالكثير مفمكاضيع عقدالبيعكتـربطيابعالقتيا
بالبيعفيمابيفاالصكؿكالفركعكقدقاـالباحثبالبحثفيالمكاضيعالقانكنيةالتيتتناكؿمكضكع
البيعلألصكؿكالفركعكتحديداالمادة()853/2مفالقانكفاألردنيبيافأكجوالنقصالتيتعترم
ىذا النص كامكانية تعديمو لينسجـ مع تطبيقو عمى الكاقع االجتماعي األردني ،في حيف تختمؼ
دراستي مدل قانكنية البيع في الككالة بالخصكمة حيث اف ىذا الدراسة تتحدث عف الككالة
بالخصكمةبشكؿعاـكمقارنتيابالعقكداألخرل .
 .4جمعة ،عبد الرحمن ( )9107الوكالة بالخصومة وفقا لمتشريعات القطرية (دراسة مقارنة)
عمان ،االردن ،الجامعة االردنية.
ىدفت دراسة الككالة بالخصكمة الى اظيار اىمية اف يككؿ أحد الخصكـ المحامي ليمثؿ
نيابة عنوفي جميعاالجراءات التي تقتضييا الدعكل المنظكرةأماـالقضاء .كيجبأف يتضمف
سندالتككيؿصراحةاألعماؿالتييجكزلممحاميالقياـبيانيابةعفمككمو،كالتنازؿعفالطعف
فياالحكاـ،كالصمحكاسقاطالدعكل،كتأتياىميةالدراسةفيتكجيواليميفكرده،كاإلقرار،كطمب
الفائدة القانكنية ،كالقبض ،كاقامة الدعاكل ،كرد القضاة ،أم بعبارة أخرل يجب اف يتضمف سند
التككيؿصراحةاالعماؿالتييجكزلممحاميالقياـبيانيابةعفمككمونظ انرلخطكرةالجزاءالذم
تبعمىبعضياكالبطالف،معمراعاةأفبعضالحاالتقديحضرالخصكـشخصياناجراءات

يتر
الدعكلكلوأفيككؿفيالحضكرأماـالمحكمةغيرهمفاالشخاصدكفالمحاميف .كيجبعمى
المحكمة أف تتأكد قبؿ الفصؿ في الدعكل أف ككالة المحامي تتضمف تفكيضان صريحان بالمثكؿ
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اماميا،فإذااقتصرتككالةالمحاميعمىالمثكؿاماـمحكمةالصمحأكالبداية،تشابودراستيمف
حيثالمضمكفكلكفتختمؼعنيافياتباعالمنيجيةفمنيجيةدراستيتقارفبيفالقكانيفالمختمفة
كالفقواإلسالمي .
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الفصل الثاني
ماىية الوكالة بالخصومة
عقد الككالة مف العقكد التي افرد المشرع ليا احكامان خاصة بيا فيي عقد يمتزـ بمكجبة
الككيؿالقياـ بعمؿقانكنيلحساب المككؿ كىي تنصب عمى عمؿقانكني فيجباف يتكفر فييا
الشكميةالتيتدؿطبيعتياكخصكصيتيا.فييباألصؿمفالعقكدالرضائيةكيعدشكمياإذاكاف
المحؿ(العمؿالقانكني)شكميان .
اماإذااشترطفييااالجرصراحةفييتصنؼمفعقكدالمعاكضة كتككفممزمةلمجانبيف كتككف
ممزمةلجانبيفكمالكنصعقدىاصراحةاكضمنانعمىاجرمعيف .
إذا تتميز الككالة عف باقي العقكد كالمقاكلة مثالن ىك اف محميا عمؿ قانكني اك تصرؼ قانكني
كعقدالمقاكلةكعقدالعمؿايضانتنصبأثرهعمىعمؿمادم.

( )1

كيمكفالقكؿافالككالةتقكـفياألغمبعمىاالعتبارالشخصيفاألصؿادخؿالككيؿفياعتباره
شخصيةالمككؿكأيضاقبكؿالمككؿيستندعمىشخصاألصيؿفيذهالخاصيةىيالتيفرضت
انقضاءالككالةبمكتأحدأطرافيااكفقدىـاىميتيـ .
أمابالنسبةلمخصكمة:ىيمجمكعةمفاألعماؿاإلجرائيةكالتيتككفكسطانإجرائيانكبمثابة
اإلطارالعاـالذميحيابداخمومشركعالقرارالقضائيالذمسيصدرفينيايةالخصكمةمنييانليا
كالمسمىحكمان.فالخصكمةالقضائيةتبدأبتقديـعريضةالدعكلكتنتييبصدكرحكـيحسـالنزاع
عمىالحؽالمتنازععميو.كىناؾمفأطمؽعمييااسـأداةتطبيؽالقانكفإفالخصكمةالقضائية

()1ىندم،احمد.)1992(،الككالةبالخصكمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص11
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ىي حالة قانكنية ناشئة عف مباشرة الدعكل كترتب عالقة قانكنية بيف الخصكـ ،كبذلؾ فاف
الخصكمةالقضائيةعبارةعفمجمكعةمفاإلجراءاتالقانكنيةالتيتباشرأماـالقضاء )1(.
المبحث االول
مفيوم الوكالة بالخصومة
يستكجبالتعريؼعمىماىيةعقدالككالةبالخصكمةكايجادتعريؼجامعمانعليذاالعقد،
كالتعرؼعمىالطبيعةالقانكنيةلعقدالككالةبالخصكمة،كصفاتعقدالككالةبالخصكمة،كذلؾ
ألىميةفيالحياةالعممية .
المطمب االول :ما ىي الوكالة بالخصومة
الككالة مف العقكد الكاردة عمىالعمؿ  ،كمف العقكد المسماة( )2كعقدالبيعكعقد اليبة كعقد
المعاكضةكغيرىامفالعقكداألخرل،كىيمفالعقكدالرضائية،كألىميةىذهالعقكدفيالحياة،
ككثرةتداكليادفعالمشرعالىتنظيميا،كاقرارتسميتياالخاصةالتياشتيرتبيا.كبماافماىية
عقد الككالة ىك انجاز عمؿ قانكني لحساب المككؿ ،حيث يقكـ المككؿ باالتفاؽ مع ككيمو في
الككالةعمىطريقةتنفيذالعمؿمحؿالككالةكحدكدىذاالعمؿ،ىنايستطيعالمككؿافيكفرالجيد
كالكقت لتحفيؼ الميمات المترتبة عميو ،فيمجأ الى تفكيض شخص ليقكـ في كؿ اك بعض

()1آدـكىيبالنداكم،المرافعاتالمدنية،دارالكتب،بغداد1988،
()2

 العقدالمسمى:كىكماخصصوالقانكفباسـمعيفكتكلىتنظيمولشيكعوبيفالناسفيتعامميـ.كالعقكدالمسماةفي

القانكفالجديداماافتقععمىالممكية،كىيالبيعكالمقايضةكاليبةكالشركةكالقرضكالصمح،كاماافتقععمىالمنفعةكىي

االيجار كعارية االستعماؿ ،كاما تقع العمؿ ،كىي المقاكلة كالتزاـ المرفؽ العامة ،كعقد العمؿ كالككالة كالكديعة كالحراسة

(.)1964الكسيطفيشرحالقانكفالمدني؛الجزاءاألكؿ،مصادرالتزاـ،دارالنيضةالعربية،ص130
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التصرفاتالقانكنيةبدالعنو،كقديككفىذاالتفكيضقياـالككيؿبعدةأعماؿقانكنيةاكقديككف

عمؿكاحدحسباالتفاؽبيفالطرفيف .
كيعدعقدالككالةمفالعقكدالميمةفيالحياةالعممية،األمرالذمأدلالىكثرةانتشارىا
فيالكقتالحاضربيفاشخاصيثؽأحدىـ فياألخرليسيؿالتعامؿبينيـ،كيطمئفكؿمنيـ
عمىحقةالذمفيذمةاألخر،حيثيرسـالمككؿكيفيةأداءىذاالعمؿالذمتعكدآثارهاليو،كاف
الككيؿعمىعمـبماجاءفيعقدالككالةكاليجكزافيتجاكزماككؿاليو .
افعقدالككالةمفاىـالعقكدالمتداكلة،فيكيساعدعمىتطكيركتسييرالنشاطالقانكني،
فبكاسطةالككالةيمكفلشخصافيتعاقدفيعدةأماكفغيرمكجكدفييافعميان نتيجةككنوممثال
( )1

بغيره

أيضا بتغمباالعتبار الشخصي ،فالمككؿ أدخؿ في اعتباره شخصية
كتتميز الككالة
ن
الككيؿ ،ككذلؾالككيؿأدخؿفياعتبارهشخصيةالمككؿ ،كسنرلأفىذهالخاصيةيترتبعمييا
أفالككالةتنتييبمكتالككيؿكماتنتييبمكتالمككؿ.

()2

أخير بأنياعقد غير الزـ ،كيجكز كقاعدة عامة لممككؿ أف يعزؿ الككيؿ
كتتميز الككالة نا
(،)3كلمككيؿأفيتنحى عفالككالة ،كذلؾقبؿإتماـالتصرؼالقانكنيمحؿالككالة،بؿحتىقبؿ
البدءفيو.
ككثرةالحاجةلمثؿىذاالعقديستكجبمعرفةمضمكفعقدالككالةكشركطوالقانكنيةلتسييؿ
التعامؿبو .
()1دياب،اسعد()2007القانكفالمدنيالعقكدالمسماة،بيع،ايجار،ككالة،الجزءاألكؿ،بيركت،ص325
()2السنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالسنيكرملمقانكف،مرجعسابؽ،ص77
()3السنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالسنيكرملمقانكف،مرجعسابؽ،ص80
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المطمب الثاني :مفيوم الوكالة بالخصومة لغ ًة
انتشرتالككالةبالخصكمةبيفالناس الحتياجأفرادالمجتمعلياخصكصان بعدتطكرالعمـ
القانكنيكتكسعإجراءاتالتقاضي،مماأدلإلى ظيكرشريحةمتخصصةبالتككيؿفيخالفات
الغير.فماالككالةبالخصكمة؟كمامشركعيتيا؟كماطبيعتياالقانكنية؟كمااحكاميا؟ 
تشيرالككالةبالخصكمةفيالمغة؛-بفتحالكاكأككسرىا–اسـمصدرمفالتككيؿ ( )1إلى
ىالا تىتا ًخ يذكا ً
دكنًي
عدد مف الدالالت ،كمنيا االتي :الحفظ ( )2كيمثمو قكلو عز كجؿ (....أ 
م ٍف ي
الن)()3؛أمالتتخذكاحفيظان لكـسكام (،)4كقيؿالككيؿالحافظ (.)5الضماف ( فإذاقمتتككؿ
ىك ًكي 
()7
()6
اح ٍسيب ىناالماوي ىكنً ٍع ىـ اٍل ىك ًكي يؿ)(،)8
باألمرأمض ًم ى
ى
ف القياـبو .الكفالة كيمثمو قكلوتعالى( ...ىكقىاليك ى

اٍل ىك ًكي يؿ)(  ،)8أم (نعـ المككؿ إليو أمرنا أك الكافي أك الكافؿ أم نعـ الككيؿ اهلل سبحانو)( ،)9أم

()1المصرم،ابكالفضؿ)1956(،لسافالعرب،ج،11دارالصادركداربيركت،بيركت،ص .735

()2حيدر،عمي)1991(،دررالحكاـشرحمجمةاألحكػاـ،الكتػابالحػادمعشػر،الككالػة،تعريػبالمحػاميفيمػيالحسػيني،
ط،1دارالكتبالعممية،بيركت،ص .524

()3سكرةاإلسراءمفاآلية .2:

افكرغائػبالفرقػافلمنيسػابكرم،المجمػد
ػيرغرئػبالقػر 
ا
()4الطبرم،جعفر)1972(،جامعالبياففيتفسيرالقرافكبيامشوتفس
،8ط،2دارالمعرفة،بيركت،ص 15

()5ابفمنظكر،مصدرسابؽ،ص .734

()6انيس،ابراىيـكمنتصر،عبدالحميـكالصكالحي،عطيةكخمؼاهلل،محمػد(،دكفسػنةالطبػع)المعجػـالكسػيط،ج ػ،2ط،2
دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،ص .1054

()7ابفمنظكر،مصدرسابؽ،ص .734
()8سكرةآؿعمرافاآلية .173:

()9البخػػارم،صػػديؽبػػفحسػػف)1989(،تفسػػيرفػػتحالبيػػاففػػيمقاصػػدالق ػراف،ج،2إدارةإحيػػاءالت ػراثاإلسػػالمي،قطػػر،
ص .379
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()1
اً
الن بما كعدؾ)  .أما الخصكمة لغةن
ك ًكيالن)( )2أم (كفي 
الكفيؿ  ،كيمثمو قكلو تعالى (...فىاتخ ٍذهي ى

فيقصدبياالجدؿ (،)3أكالمنازعة (،)4أكاالثنافمعان (( )5الجدؿكالمنازعة)،كخاصموأمجادلو
جادلوكنازعو .

المطمب الثالث :مفيوم الوكالة بالخصومة شرعاً 


أمافياالصطالحالشرعي ( )6فقدأتضحتالخصكمة بأنيا ( )7الجكاببنعـأكال،كقيؿ

كقيؿىيالدعكلالصحيحةأكالجكابالصريحبنعـأكال،كقيؿبأنيا()8جكابالخصـباإلقرارأك
أكباإلنكار .
أماالمقصكدبالككالةبالخصكمةشرعان،فقدقيؿ إنياإقامة الككيؿدرجةالمككؿفيمطمؽ
الجكابعنو،أملمككيؿاختصاصااإلقراركاإلنكارمعان .كقيؿإنيا إقامةالككيؿمكانةالمككؿفي
إظيار حؽ ،كحسب ىذا التعريؼ فإف الككالة بالخصكمة تمنح الككيؿ صالحية اإلنكار دكف

()1االندلسػي،ابػػكمحمػػد(،)1982تفسػػيرابػفعطيػػة(المحػػررالػػكجيزفػيتفسػػيرالكتػػابالعزيػػز)تحقيػؽعبػػداهللبػػفإبػراىيـ
األنصارمكعبدالعاؿالسيدإبراىيـكمحمدالشافعيصادؽالعناني،ج،3ط،1الدكحة،ص .426

()2سكرةالمزمؿمفاآلية .9:

()3الزبيدم،محمد(،دكفسنةطبع)تاجالعركس،المجمدالثاني،دارليبيا،بنغازم،ص278؛الفيركزآبادم،مصدرسػابؽ،
سابؽ،ص .107

()4زكريا،أبكالحسيف،مصدرسابؽ،ص .300
()5حيدر،عمي،مصدرسابؽ،ص .648

()6لـأتطرؽلمتعريؼالشرعيلمككالةألنياانصبتعمىالتصرفاتالقانكنيةدكفالتطرؽلمخصكمةأكاإلشارةإلييالذاآثرت
آثرتعدـذكرىاخشيةااللتباس .

()7ابفنجيـ،البحرالرائؽشرحكنزالدقائؽ،ج(144،7مكسكعةالفقوكأصكلوقرصليزرم) .

()8أبكغمجة،محمد(،)1986الككالةفيالفقواإلسالمي،المنشأةالعامةلمنشركالتكزيعكاإلعالف،طرابمس،ص .312
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صالحية اإلقرار عف المككؿ )1( .أف إقامة مسمكح التصرؼ مثمو مقاـ النفس فيما يقبؿ النيابة
مقابؿالقضاءلطمبحؽأكدفعتيمة .
المطمب الرابع :مفيوم الوكالة بالخصومة فقياً
اف المعنىاالصطالحيلمككالة،كىكانابةالغيرفياجراءالتصرؼ االافالذماختمفكافيوىك
تحديدابعادىذهالنيابةبالدقةالمطمكبة( .)2
يتضح لنامفالتعريؼالسابؽ،افالككالةىيعالقةتنشابيفشخصيفالمككؿكالككيؿ،بحيث
يكافؽ الككيؿ صراحة اك ضمنا عمى اف يقكـ بتصرؼ بالنيابة عف مككمة( )3كيالحظ أيضا اف
التصرؼالذميقكـبوالككيؿالتنتقؿ اثارهمباشرةالىالككيؿ،بؿتنتقؿاالثارالتيتترتبعمى
ىذاالعقدالىذمةالمككؿ،كافالككيؿيعدأداةلتنفيذمحؿعقدالككالةسكاءكافىذاالتصرؼ
باسـالمككؿاـباسـالككيؿ .






()1طو،تيسير(،)1994الككالةبالخصكمة(فقوالمحاماةفيالشريعةاإلسػالمية)رسػالةماجسػتيرمقدمػةإلػىكميػةالد ارسػات
العمياالجامعةاألردنية،عماف،ص .37

()2

حسيف،رعدعدام.2010الككالةغيرالقابةلمعزؿ،بغداد،شارعالمتنبي"،مكتبةالسنيكرم،ص.12

()3

أبكعيد،الياس،نماذجعقكدكاتفاقيات،ج،2بيركت،ص.327

18

مفيوم الوكالة بالخصومة قانوناً 
أما في االصطالح القانكني ،أختمؼ تعريؼ الككالة بالخصكمة في نصكص قكانيف الدكؿ
العربية:إذجاءتعريؼعقدالككالةفيالمادة 833مفالقانكفالمدنياالردني( )1بأنيا(الككالة
عقد يقيـالمككؿبمقتضاهشخصآخرمقاـنفسوفيسمكؾجائزكمعمكـ)(.)2بينماعرفياالقانكف
المدنيالمصرمفيالمادة)3(699بأنيا(تعاقدبمكجبةيمتزـالككيؿبافيقكـبعمؿقانكنيلحساب
المككؿ) .
ىذاالتعريفاتسمحتلكؿفرديتمتعباألىميةالقانكنيةأفيككفككيالنبالتصرفاتعفغيره،
أماالككالةبالخصكمةفيشترطفيالتككيؿافيككفمفالمنتميفإلىالفئةالتيأجازالقانكف()4ليا
التككؿ بالخصكمات عف الغير ،كىـ المحاميف باالصؿ ،كأزكاج الخصكـ ذك القربى حتى درجة
محددة مف القربى ،كحصر القانكف المصرم مدل التككيؿ بالتصرفات ،القانكنية دكف األفعاؿ
المادية )5(.

()1المادة()833مفالقانكفالمدنياألردنيذمالرقـ43لسنة .1976

إفالنصاألردنيمقتبسعفمجمةاألحكاـالعدليةالتيعرفػتالككالػةبالمػادة()1449بأنيػا(الككالػةتفػكيضكاحػدأمػره
ه
()2
آلخركاقامتومقاموفيذلؾاألمركيقاؿلذلؾالكاحدمككػؿكلمػفأقامػوعنػوككيػؿكلػذلؾاألمػرمككػؿبػو)لممزيػد ارجػعمنيػر

القاضػػي،شػػرحالمجمػػة،ج،3ط،1مطبعػػةالعػػاني،بغػػداد،1948،ص263؛كسػػميـرسػػتـالبػػازالمبنػػاني،شػػرحالمجمػػة،ط،3

دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،دكفسنةطبع،ص .769

()3المادة()699مفالقانكفالمدنيالمصرمذمالرقـ131لسنة .1948

()4المػػادة()63مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػيالنافػػذرقػػـ24لسػػنة1988كالفق ػرةأكالنمػػفالمػػادة()13مػػف
قانكفمحاكـالصمحاألردنػيالنافػذذمالػرقـ11لسػنة1972كالمػادة()72مػفقػانكفالمرافعػاتالمدنيػةكالتجاريػةالمصػرم

النافذرقـ13لسنة .1968

()5السنيكرم،عبدالرزاؽ(،)1964الكسيطفيشرحالقانكفالمدني،ج،7المجمداألكؿ،العقكدالكاردةعمػىالعمػؿ(المقاكلػة
كالككالةكالكديعةكالحراسة)،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص421كص .430
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تمييز عقد الوكالة عن العقود األخرى :
يميزعقدالككالةعفسائرالعقكدحيثأفمحمياتصرؼقانكنيالعمؿمادم،كىذاىك
المميزالرئيسيبينياكبيفعقدمالمقاكلةكالعمؿكماقدمنا .كقدتشتبو بيذيف العقديفكماتشتبو
()1

بعقكدأخرلكاإليجاركالبيعكالشركةكالكديعة.

إذكثيراماتختمطالككالةبغيرىامفالعقكد ،فيقكـالمقاكؿأكأميفالنقؿأكرجؿاألعماؿ
ن
أك المستخدـ أك المستأجرأك المشترم أك الشريؾ أك المكدع عنده بتصرفات قانكنية إلى جانب
األعماؿالمكمؼبياإليوبمكجبعقدهاألصمي،فتختمطالككالةبكؿعقدمفىذهالعقكد .
فإذااختمطعقدالككالة بعقد آخر ،كجبفياألصؿتطبؽكؿمفقكاعدالككالةكقكاعد
فإذادفعشخصآلخرشيئاكديعة عندهكككمو
العقداآلخرماداـاليقكـتعارضبيفىذهكتمؾ .
ن
فيالتأميفعمىىذاالشيء ،اختمطالككالةبالكديعة ،ككجبتطبيؽقكاعدالكديعةكقكاعدالككالة
معاإذليسىناؾتعارض.
ن

( )2



()1السنيكرم،الكسيطفيشرحالقانكفالمدني،ج،7مرجعسابؽ،ص209
()2

السنيكرم،عبدالرزاؽ(.)1969الكسػيطفػيشػرحاالقػانكفالمػدني،العقػكدالػكاردةعمػىالعمػؿ،المقاكلػة،الككالػة،الكديعػة،

الحراسة،ج،7المجمداألكؿ،بيركت،لبناف،ص450
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شروط الوكالة:
حيث جاء المشرع األردني في المادة ( )834مف القانكف ،لتحديد ماىية شركط صحة
الككالةكالتيحددىاعمىسبيؿالحصر،كالمتمثمة(:)1
شروط صحة الوكالة:
 .1أفيككفالمككؿمالكاحؽالتصرؼبنفسوفيماككؿفيو .
 .2أفيككفالككيؿغيرممنكعمفالتصرؼفيماككؿبػو.
 .3افيككفالمككؿبومعمكماكقابالنلمنيابة.
 .4أفتككفالككالةأصميةأكصكرةطبؽاألصؿمصدقةمفجيةإصدارالككالةأكمف
قبؿالجيةالرسميةالتيتحتفظبالككالةاألصميةكاتبالعدؿ.

()1

المادة(،)834القانكفالمدنياالردني.
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المبحث الثاني
صفات الوكالة بالخصومة
يتصؼ عقد الككالة بعدة صفات ،أىميا ىك اعتبار العمؿ القانكني الميمة االصمية لعقد
الككالةكىذامااتضحلنافيالتعريؼالقانكنيلعقدالككالة،فيكمفالعقكدالرضائية،بحيثال
يتـعقدالككالةاالبعداتفاؽاطرافوعمىمضمكفىذاالعقد ،كعقدمعاكضة ،ككذلؾ مفصفات
عقدالككالةىكعقدممزـلمجانبيفكافاالعتبارالشخصييككفسبباميمافيابراـىذاالعقد

( )1

المطمب االول :الوكالة بالخصومة من عقود المعاوضة
الككالةبالخصكمةمفعقكدالمعاكضة،اما فيحالةالتككؿفيخصكمةالغيرمجانان أك
تكافرقصدالتبرعلدلالككيؿبالخصكمةكاضاعة
تخميالككيؿبالخصكمةعفحقوباألتعاب؛إذب 
التكازفاالقتصادمبيفمايمنحوكمايأخذهيككفالعقدعقدتبرعالعقدمعاكضة( .)2
كما تعد الككالة بالخصكمة عقد فيو حسنة كفائدة لكافة المتعاقديف -الككيؿ بالخصكمة
الن لماقدمو ،فالككيؿبالخصكمةيقدـخدماتوالقانكنية
كالمككؿ أميتناكؿفيوكافةالمتعاقديفمقاب 
كيمثؿ مككموأماـ القضاءأكالجياتالمتخصصةمقابالن لألجرةكاألتعابالتييتمقاىا،كالمككؿ
يسدد األجرة مقابؿ االستفادة بالخبرة القانكنية التي يؤدييا الككيؿ بالخصكمة كعف نيابتو أماـ
القضاء،يستدؿمماتقدـأفىذاالتعاقدىكمفعقكدالمعاكضة .

()1

صابر،شربؿطانيكس،1998،عقدالككالةفيالتشريعكالفقوكاالجتياد،بيركت.ص16

()2يرلد.حشمتأبكستيتانوليسمفالسيؿالتمييػزبػيفالمعاكضػةكالتبػرعفػيجميػعاألحػكاؿ،كالقاضػيفػيتقػديرهإنمػا
يس ػػتعيفبمعي ػػاريفمعي ػػارنفس ػػيكمعي ػػاراقتص ػػادم؛فالمعي ػػارالنفس ػػيي ػػتمخصف ػػيتػ ػكافرني ػػةالتبػ ػرعكعدم ػػو،كأم ػػاالمعي ػػار
االقتصادمفيقضيالمكازنةبػيفمػايقدمػوكػؿمػفالمتعاقػديفلممتعاقػداآلخػر.لممزيػد ارجػعكتابػو،مصػادرااللتػزاـ،دكفاسػـ

المطبعةكمكافالطبع،1963،ص .64
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إال أف أخذ الككالة بالخصكمة صفة المعاكضة ىي الغالبة كالسائدة ،إذ أف أغمبية الككالء
بالخصكمة ممف يعمؿ لقاء أجرة كالمحاميف ،أما الككالء مف األىالي فإنو يتخيؿ انعقاد الككالة
بالخصكمة معيـ دكف مقابؿ ،إال أف كجكدىا في الكاقع العممي صغير جدان لذا أطمقت خاصية
المعاكضةعمىالككالةدكفخاصيةالتبرع .
المطمب الثاني :الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية
بماأفاألصؿفيالتصرفاتالقانكنيةتككفرضائية،فأفاتفاؽالككالةبكصفوتصرفايجب
أفيخضعليذااألصؿ،فيككفرضائيا،بحيثيعقدالعقدبمجردصدكرإيجابمفأحدالطرفيف،
كاقتراف ىذا اإليجاب بقبكؿ الطرؼ األخر .كأساس الرضائية يعني أف تككف الككالة مطمقة ،أم
بإمكاف الفرقاء في التعبير عف رضائيـ بأية كسيمة تعبر عف الرضا لعدـ كجكد شكمية يمزميا
القانكففيجكزأفتتـمشافي ةنأكضمنان )1(.
أجمععددمفالفقياء()2عمىانعقادالككالةبصكرةعامةكمنياالككالةبالخصكمةبكؿلفظ
يدؿعمىإرادةالتككيؿكليسلمتككيؿلفظمعيففيصحالقكؿ"ككمتؾ"أك"أنتككيمي"أك"أذنت
لؾ"أك"فكضتؾعني"أك"أنبتؾعني" .
كينكهاإلماـشمسالديفمايأتي(:كاذاككؿالرجؿبالخصكمةعندالقاضييعرؼالمككؿ
فيك مسمكح ألف معرفة القاضي بالككالة يتـ إذا عرؼ المككؿ كمعرفتو أقكل مف شيادة الشيكد

()2العبػػكدم،جاسػػـ(.)1991النيابػػةعػػفالغيػػرفػػيالتصػػرؼ،د ارسػػةمقارنػػةبػػيفالفقػػواإلسػػالميكالقػػانكفالكضػػعي،رسػػالة
دكتكراه،جامعةبغداد،بغداد.ص71

()2ابفقدامة،المعنىكالشرحالكبيرعمىمتفالمقنع،ج،5ط،1دارالفكر،دكفمكافالطبع،1984،ص202؛الكاسػاني،
ج،6مصػػدرسػػابؽ،ص20؛الرممػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص27؛اإلمػػاـاحمػػدبػػفيحيػػىبػػفالمرتضػػى،البحػػرالزخػػارالجػػامع
لمذاىبعمماءاألمصار،ج،5ط.1مكتبةالخانجي،مصر،1949،ص55؛القفاؿ،مصدرسابؽ،ص116؛تيسيرمحمػد

عبدالمحسفطو،مصدرسابؽ،ص .47
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عنده،كافلـيعرفولـيقبؿذلؾمنوحتىيشيدلمككيؿعمىالككالةشاىدافيريدبوأفالككيؿإذا
حضرخصـيدعيلمككموقبموماالن كذلؾالخصـيجحدككالتوفالقاضييقكؿلمككيؿقدعرفت
أفرجالنمفالناسقدككمؾ،كلكنيالأدرممفيزعـلوالحؽاآلفىكذلؾالرجؿأـالألنيما
يجدالككيؿبدانمفإقامةالبينةعمىالككالةمفجيةذلؾالرجؿ
كنتألعرؼذلؾالرجؿفميذاال
ي
الذميدعيالحؽلو)( .)1
الن عنو يتمتع
كالمقصكد بسند التككيؿ ىك (سند يضـ مكافقة المككؿ باتخاذ فرد محدد ككي 
بالصالحيات القانكنية المدرجة فيو كمصادؽ عميو مف قبؿ جية مسؤكلة ذات اختصاص) .إف
ضركرة إثباتالككالةبالخصكمةبسندالتككؿالذميصادؽعميوبمظيرمعيفحددهالقانكف أسفر
بجانبمفالفقوالقانكني()2إلىالقكؿإفعقدالككالةبالخصكمةاليتـمالـتراعفيوالشكميةالتي
نصعميياالقانكف .
كتشيرنصكص"قكانيفبعضالدكؿالعربية" أفالغرضمفسندالككالةىكإثباتالتككيؿ
كمايشممومفصالحيات؛فبالنسبةإلىالقانكفاألردنيفإفنصالفقرةالثانيةمفالمادة()63مف
قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنية( )3تحتكم بأنويمزـعمىالككيؿأفيؤكدككالتوعفمككموبسند
رسمي،أمابالنسبةإلىالقانكفالمصرمفإفالمادة()73مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية
اشتممتبأنويمزـعمىالككيؿأفيعتزـالحضكرعفمككموكافيثبتككالتوعنو .

()1اإلماـشمسالديفالسرخسي،المبسكط،ج،19ط،3دارالمعرفة،بيركت،دكفسنةطبع،ص .16

()2د.عبػػدالػػرزاؽاحمػػدالسػػنيكرم،الكسػػيط،ج،7مصػػدرسػػابؽ،ص405كد.عػػدنافإبػراىيـالسػػرحاف،شػػرحالقػػانكفالمػػدني
العقكدالمسماةفيالمقاكلةكالككالةكالكفالة،ط،1مكتبةدارالثقافة،عماف،1996،ص .102

()3قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةرقـ(،)24لسنة.1988
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كعمىالرغـمفأفالككالةبالخصكمةمفالعقكدالرضائية،فإنوطبقان لألسسالعامةيجكز
ألطراؼ العقد التعاقد عمى جعمو عقدان شكميان مف خالؿ تعاقدىـ مثالن أف كتابة العقد ىي الزمة
لالنعقاد،ففيمثؿىذهالمكقؼاليصبحالتعاقدمنعقدانمالـيتـكتاب ةن،كافالشركطالتيتغيرمف
صفةالعقديجبمراعاتيامادامتالتخالؼأسسقانكنيةآمرةكقكاعدالنظاـالعاـكاآلداب .
كماحصرتىذهالقكانيفإثباتالككالةبإبرازسندالتككيؿمفخالؿإيفاء الرسكـالقانكنية
عنو حسب األصكؿ كارفاؽ كصكؿ المقبكضات التي تفيد بإيفاء رسكـ الككالة كجعمت معاقبة
المخالفةانعداـالميزةفيالتككيؿبالخصكمة( .)1
ي
كيرل الباحثأفاإلجراءاتالقانكنية,تشترط إثباتالككالةبالخصكمةمفخالؿتقديـسند
التككيؿ خصكما كالذم يراعى في مكافقتو الشكؿ المنصكص عميو في القانكف الذم يتطابؽ مع
الخاصية الرضائية ليذا العقد ،إذ يتفؽ المككؿ كالككيؿ عمى الشؤكف الجكىرية ليذا العقد اتفاقا
كغالبان ما يدفع المككؿ لمككيؿ بالخصكمة قسـ مف
نيائيا كاألتعاب كتكضيح مصير الخصكمة 
األتعابكمفثـيحررالمككؿسندالككالةأكالتككيؿكيصدقولدلالفئةالمتخصصةبمصادقتو،
أم إف الككالة بالخصكمة تبرـ أكال كنتيجة كجكد ىذا العقد يصادؽ المككؿ لكحده سند الككالة
الن ماديان حقيقيا عمى صكاب تفكيضو لمككيؿ كتممكو لمصالحيات القانكنية التي تعطيو
بصفتو دلي 
حؽنيابةالمككؿلدلالقضاء،كماأفاألصؿفيالعقكدمبدأالرضائيةكاالستثناءماينصعميو
انواليكجدنصقانكنييضفيالميزةغيرالرضائيةعمىىذاالعقدفاليجكزالقكؿ
القانكفبما 
ي

()1جاءالفقرةأكلىمفالمادة()63مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيػةاألردنػي(...إالبكاسػطةمحػاميفيمثمػكنيـبمقتضػى
سندتككيؿ)كالمادة()73مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم .
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الن
خالؼ األساس العاـ ،كماأف التخكيؿ بإثبات التصرؼ يحتاج كجكد تصرؼ سابؽ يشكؿ مح 
لإلثباتكاليعقؿالعكس .
المطمب الثالث :الوكالة بالخصومة تقوم عمى االعتبار الشخصي
أفطبيعةىذاالتعاقدأفتدخؿفيوذاتيةالككيؿكالمككؿبعيفاألىمية،ألنياتصبعمى
الكثكؽبالفرداألخر.فالمككؿاليككؿأمكاففيإجراء أعمالوإالمفىكمفمعارفوأكمحؿ
ثقتو،كماأفالككيؿاليقبؿالككالةمفأمفرد )1(.
تقتضيماىيةعقدالككالةأفتشكؿذاتيةالككيؿمكافأىميةلدلالمككؿ،كتككفذاتية
المككؿمحؿأىميةلدلالككيؿكالسيمافيالككالةدكفمقابؿ؛فالمككؿحينمايقيـبدلومقاـذاتو
البدأفيشكؿقدراعىفيذلؾذاتيةالككيؿأكسماتو،كالككيؿربمايككفالدافعأكالباعثإلى
مكافقتوعمىالككالةشخصيةالمككؿأكسماتو( .)2
الككالةتقكـعمىاالعتبارالشخصيكتعدمفالعقكدغيرالكاجبة النفاذفيجكزلكؿطرؼ
فيأمدكرالتخميعفالتزاموبشرطاتباعبعضاإلجراءاتالقانكنية(،)3فيجكز( )4لممككؿإبعاد
ككيموفيأمحيفأراد،كمايجكزلمككيؿبالخصكمةاعتزاؿالككالةفيأمحيفأراد .
كتؤذفالمادة()2/44مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنييف لعاـ 1972كتعديالتو
الن بالخصكمة أف يتككؿ عنو في إجراء الككالة
تسمح لممحامي خصمان أصيال كاف أك ككي 

()1حيػػاة،مشػػعؿميػػدلجػػكىر(".)2009مػػدلجديػػةعنصػػراالعتبػػارالشخصػػيفػػيالككالػػة"مجمػػةالحقػػكؽ،العػػدداألكؿ،
السنةالثانيةكالثالثكف.جامعةالككيت،مجمسالنشرالعممي،ص23كمابعدىا

()2د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج،7مصدرسابؽ،ص،645عدنافالسرحاف،مصدرسابؽ،ص .119

()3د.الفػػار،عبػػدالقػػادر،)1998(،حػػكؿالعقػػدغيػػرالػػالزـ ارجػػع،مصػػادرااللت ػزاـ،ط،1مكتبػػةدارالثقافػػةلمنشػػركالتكزيػػع،
عماف،ص .110

()4المادة()863مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()715مفالقانكفالمدنيالمصرم .
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بالخصكمةمحاميان آخرتحتصالحيتوبشرطإاليككففيسندالككالةمايحكؿذلؾ .كيترتب
عمى كقكؼالككالةبالخصكمةعمىالشأفالشخصيأفمكتالمككؿأكالككيؿأك ثبكتخركج
أحدىماعفاألىميةيعددافعان()1لتكقؼالككالةبالخصكمةكعدـسيرآثارالككالةبالخصكمةعمى
كرثتيمابنصالقانكف( .)2
المطمب الرابع:الوكالة بالخصومة من العقود الممزمة لمجانبين 
تعتبر الككالة بالخصكمة مفأعداد التعاقدات الممزمة لمجانبيف ككفقان لممبادئ العامة يرتب
آثارعديدةمنياأفامتناعأكرفضاحدأطراؼعقدالككالةبالخصكمةعفإجراءالتزاماتويمنح
الحؽ لممتعاقد اآلخر بطمب إلغاء العقد( ،)3كىذا ما يسمى بالشرط الفاس الضمني( ،)4كانو إذا
استحاؿعمىالككيؿبالخصكمةأكالمككؿإجراءالتزاموبعمةخارجعفإرادتو فإفالتزامويمضي
بسبب استحالة التنفيذ( ،)5كمف األمثمة عمى ذألؾ إذا أكفى الككيؿ بالخصكمة تجاه مككمو بإقامة
دعكل معينة ،كبعد التعاقد صدر قانكف يمنع المحاكـ مف سماع مثؿ ىذه الدعكل ،فإف الككيؿ
بالخصكمةيككففيىذهالكضعقداستحاؿعميوإجراءالتزاموكيتحمؿلكحدهتبعيةذلؾكيبطؿ
التزاـالمككؿبإيفاءاألجكرلمككيؿكاذاكافالككيؿبالخصكمةاستمـأجرهفعميوااللتزاـبإرجاعيا .
()1المادة()4/862مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()714مفالقانكفالمدنيالمصرم .

()2عدـانصراؼآثارالعقدعمىالخمؼالعاـقديككفبسببطبيعةالعقدأكباتفاؽالمتعاقديفأكبػنصالقػانكف ،ارجػعالمػادة
()206مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()145مفالقانكفالمدنيالمصرم .

()3المادة()246مفالقانكفالمدنياألردنيكالتيتنص"فيالعقكدالممزمةلمجانبيفإذالـيكؼأحدالعاقديفبماكجبعميو
بالعقػػدجػػازلمعاقػػداألخػػربعػػداعػػذارالمػػديفافيطمػػببتنفيػػذالعقػػداكبفسػػخو"كتقابميػػاالمػػادة()157مػػفالقػػانكفالمػػدني

المصرم .

()4د.السنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالقانكفالمدني،النظريةالعامةلاللتزامات،دارالفكر،دكفمكافكسنةنشر،ص .131

()5المادة()247مفالقانكفالمدنياألردنيكالتيتنص"فيالعقكدالممزمةلمجانبيفإذاطػرأتقػكةقػاىرةتجعػؿتنفيػذااللتػزاـ
مسػػتحيالنانقضػػىمعيػػاااللتػزاـالمقابػػؿلػػوكنفس ػ العقػػدمػػفتمقػػاءنفسػػوفػػاذاكانػػتاالسػػتحالةجزئيػػوانقضػػىمػػايقابػػؿالج ػزاء

المستحيؿكمثػؿاالسػتحالةالجزئيػةاالسػتحالةالكقتيػوفػالعقكدالمسػتمرةكفػيكمييمػايجػكزلػدائففسػ العقػدبشػرطعمػـالمػديف

كتقابمياالمادة()159مفالقانكفالمدنيالمصرم .
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كما تمزـ الككالة بالخصكمة التزامات متقابمة عمى طرفييا ،إال انو أف تككف الككالة بالخصكمة
ممزمة لناحية الككيؿ كحده كال تكجب التزامات عمى المككؿ ،إف ىذا التصكر قد يككف في حالة
الككالةبالخصكمةالمجانيةالتبرعية،أمدكففرضأتعابلمككيؿكلـتكفىناؾنفقاتلمككيؿفي
تنفيذالككالةكلـيصبوضرريكجبتعكيضوعنو( .)1
كمايترتبعمىحسابالككالةبالخصكمةمفالتعاقداتالمجبكرةلمجانبيفانوإذالـيقـ
الككيؿبالخصكمةأكالمككؿبتنفيذكامؿالتزاموكافلممتعاقداآلخر أفيمتنععفإجراءالتزامو
حتىيقكـغريموبإجراءالتزامو( ،)2كيسمىىذابقاعدةالدفعبعدـالتنفيذ( .)3


()1د.السنيكرم،احمدعبدالرزاؽ،الكسيط،ج،7مصدرسابؽ،ص373؛كد.عدنافالسرحاف،مصدرسابؽ،ص .103
()2المادة()203مفالقانكفالمدنياألردنيكتقابمياالمادة()161مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()3المادة()387مفالقانكفالمدنياألردني .
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المبحث الثالث
الطبيعة القانونية لموكالة بالخصومة
اف الككالةبالخصكمةتقكـالسمةالتعاقدية ،كلكفاختمفكا عمىطبيعةىذاالعقد .كىنايأخذ
الباحثاآلراءالتيقيمتبأىميةالطبيعةالقانكنيةلمككالةبالخصكمة .
المطمب األول:
الوكالة بالخصومة ذات طبيعة عقدية
افالطبيعةالقانكنيةلمككالةبالخصكمةباعتبارىاذاتطبيعةعقدية،االافباالتجاهالمقابؿ
ذىبالبعضنحكأنكارالصفةالعقديةلمككالةبالخصكمة .
كفيبيافاالتجاهالذاىب نحكاعتبارهذكطبيعةعقديةإذا افالككالةبالخصكمةىيتمثؿ
عقد ينشأ عف اتفاؽ بيف المككؿ كالككيؿ بالخصكمة ،كتعددت التقسيمات الفقيية بمسمى الككالة
بالخصكمةفيناؾمفذىبنحكتسميةالككالةبعقدخدمةعامة( )1بينماسماهالبعضاألخرعقد
مقاكلة()2كاخريفاسمكهبعقدالعمؿ،االافالسائدذىبنحكاعتبارهعقدغيرمسمى( .)3

1أنظرفيتفصيؿذألؾ:د.محمداحمدلكك،مسؤكليةالمحاميالمدنيػةكالتأديبيػةكالجزائيػة،بحػثمقػدـإلػىالمػؤتمرالعممػي
السػػنكملكميػػةالحقػػكؽبجامعػػةبيػػركتالعربيػػةكالمنشػػكرفػػيالمجمكعػػةالمتخصصػػةفػػيالمسػػؤكليةالقانكنيػػةلمميني ػيف،ج،2
المس ػػؤكليةالميني ػػةلممح ػػاميفكالميندس ػػيف،القس ػػـاألكؿ،مس ػػؤكليةالمح ػػاميف،منش ػػكراتالحمب ػػيالحقكقي ػػة،بي ػػركت،2000،

ص138؛د.عبػػدةجميػػؿعصػػكب،مسػػؤكليةالمحػػاميالمينيػػةبػػيفالنظريػػةكالتطبيػػؽ،بحػػثمقػػدـلممػػؤتمرالعممػػيالسػػنكم
لكميػػةالحقػػكؽبجامعػػةبيػػركتالعربيػػة،منشػػكرفػػيالمجمكعػػةالمتخصصػػةفػػيالمسػػؤكليةالقانكنيػػةلممينيػػيف،ج،2المسػػؤكلية

المينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،2000،ص .102

2ا نظ ػػرف ػػيتفص ػػيؿذأل ػػؾ:د.فتح ػػيكال ػػي،الكس ػػيطف ػػيق ػػانكفالقض ػػاءالم ػػدني،مطبع ػػةجامع ػػةالق ػػاىرة،الق ػػاىرة،1987،

ص313؛د.عبدالمنعـالشرقاكمكد.فتحيكالي،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،مصدرسابؽ،ص.20
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أنظرفيتفصيؿذألؾ:مركافكككبي،العقكدالمسماة،دراسةمقارنة،ط،2دكفاسـالمطبعة،بيركت،1993،ص.318
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المطمب الثاني:
الوكالة بالخصومة ذات طبيعة غير عقدية
كفيأتجاهالمقابؿنيجأتجاهبالفقونحكأنكارالصفةالعقديةلمككالةبالخصكمة،كذلؾأف
األفعاؿالفكريةالعقمية(المعنكيةكالتقنيةكالعممية)اليمكفأفتشكؿمكانان لالتفاؽ عمييا،كأفما
يقيدأصحابىذهاألفعاؿمعزبائنيـاليمكفمراعاتوعقدانألفاإلشغاؿاليدكماليمكفكضعيا
عمىقدـالمساكاةمعاإلشغاؿالفكريةالذىنيةكحتىاليتردلالعمـفيشكؿطريؽلمتجارة،كاستنادان
إلىىذااالقتراحفإفالككالةبالخصكمةاليمكفحسابياعقدان،ألفأعماؿالككيؿبالخصكمةىي
أعماؿ الفكرية عقمية أساسيا ما يقتنيو الككيؿ بالخصكمة مف معرفة قانكنية كمعرفة عممية تامة
()1

بإجراءاتالتقاضي.

أما عف مكقؼ القضاء نحك ىذا الرأم ،فقد نصت المادة ( )842مف القانكف المدني
األردني" كاف ككمك بعقد كاحد كلـ يأذف المككؿ لكؿ منيـ باالنفراد كاف عمييـ ايفاء المككؿ بو
مجتمعيفكليسألحدىـافينفرداالفيمااليمكفاالجتماععميوكالخصكمةبشرطاخذراممف
ككؿمعوالحضكرهاكفيمااليحتاجفيوالىتبادؿالرامكإيفاءالديفكردالكديعة.

()1جافابمتكف،محيطالمحاماةعمماكعمال،ترجمةمحمكدعاصـ،دارمجمةدنياالقانكف،القاىرة،1964،ص193
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المطمب الثالث 
الوكالة بالخصومة عقد وكالة من نوع خاص
إفالتعاقدمابيفالككيؿبالخصكمةكالمككؿىكعقدككالة؛ألفالككيؿبالخصكمةيمثؿ
مككموأماـالقضاءكيدافعنيابةعنو،كماأفاغمب أعماؿالككيؿبالخصكمةىيسمكؾقانكنية
ن
كرفعالدعكلكتقديـالطمباتكالطعكفكانشاءالتصرفاتمعخصـالمككؿ،عميوفإفأحكاـعقد
الككالةتسرمعمىىذاالعقد( .)1
كأكضح البعض( )2بأنو أرجح اآلراء التي قيمت باعتبار الطبيعة القانكنية لعقد الككالة
بالخصكمة،ىذاكتجدراإلشارةإلىأف الفقيو السنيكرم( )3ذكرأفالمشرعكثي انر مايضفيعمى
المحاميكىكأحد ككالءالخصكمة -صفةالككيؿكعمىعميموصفةالمككؿكعمىالعالقةبينيما
خاصيةالككالةأكالتككيؿ .
كيبدك أف بعض القكانيف( )4المعمكؿ بيا في دكؿ عربية تضفي عمى الككيؿ بالخصكمة
سمة الككيؿكعمىعميمو سمةالمككؿعمىالعالقةالتيتحكموبالككالةأكالتككيؿ،بؿإفقانكف
حبيتبنيوليذاالرمعندمااعتبرعالقةالمحاميبالجياتالتييزاكؿ
أ
المحاماةالمصرم( )5صر

()1محمدكامؿمرسي،شرحالقانكفالمدنيالجديد،ج،4ط،1دارالنشرلمجامعاتالمصرية،القاىرة،1953،ص.27

()2محمكدالجبكر،استعانةالمػتيـبمحػاـفػيالقػانكفاألردنػي،بحػثمنشػكرفػيمجمػةالبمقػاءلمبحػكثكالد ارسػاتتصػدرعػف
عمادةالبحثالعمميفيجامعةعمافاألىمية،المجمد،9العدد،1نيساف،2002ص .354

()3د.السنيكرم،عبدالرزاؽالكسيط،ج،7مصدرسابؽ،ص .21

()4اسػػتعمؿالقػػانكفاألردنػػيكممػػةالككيػػؿكالمككػػؿفػػيالعديػػدمػػفمػكادالقػػانكفمنيػػا()65،64،63،21مػػفقػػانكفأصػػكؿ
المحاكماتالمدنيةرقـ24لسنة،1988كفيالمكاد()55/54/51/43/13مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنيرقػـ

11لعػػاـ1972كتعديالتػػو،ككػػذلؾالحػػاؿفػػيالقػػانكفالمصػػرمفػػيالمػكاد()81-73مػػفقػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة
المصرمكفيالمكاد()69،66،58،57،56،48،47مفقانكفالمحاماةالمصرم .

()5المادة()9مفقانكفالمحاماةالمصرم .
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أعماؿالمحاماةفيياعالقةككالة،كماأفقانكفتنظيـمينةالمحاماةالفرنسيالصادرفي27
تشريفالثاني1991بترالجدؿبتكييفوالعالقةبيفالمحاميكعميموبعالقةككيؿبمككمو .
أ ما عف مكقؼ القضاء فانو يأخذ بيذا الرأم في تكييؼ العالقة بيف الككيؿ بالخصكمة
كالمككؿ،فقضتمحكمةالتمييزاألردنيةبأنو(()1ينبغيعمىعبارةإفالككيؿمككؿتنظيـكتكضح
كتقديـجميعاالستدعاءاتكالطمباتكالمكائحالجكابيةالالزمةالكاردةفيككالةالمحاميأفالعقد
عقدككالةكمفحؽالمحاميالككيؿإدراجأشخاصآخريففيالدعكلبصفةمدعىعمييـ،كعميو
فإفطمبالككيؿالمحاميتغييرالئحةالدعكلكادخاؿفردآخركمدعىعميوفيالدعكلمتفؽ
معأحكاـالمادة()1/5مفقانكفأصكؿالمحاكماتالحقكقية) .
اال اف ىنالؾ نقد كجو باعتبار أف الككالة بالخصكمة تخكؿ الككيؿ اختصاص القياـ
باألفعاؿ المادية إلى جانب اختصاص القياـ بالتصرفات القانكنية ،بينما عقد الككالة ال يخكؿ
الككيؿإالاختصاصإنشاءالتصرفاتالقانكنيةنيابةعفالمككؿ( .)2
أما محؿ الككالة بالخصكمة في معنى أخر فأنو يتككف مف خميط مف التصرفات القانكنية
كاألعماؿ المادية بينما محؿ عقد الككالة يتألؼ مف تصرفات قانكنية فقط ،كما أف الككيؿ
بالخصكمة ال ينضبط في دفاعو أماـ القضاء بكجية نظر مككمو كممزـ( )3بأف ينيج الطرؽ
المشركعة التي يراىا مكافقة لممرافعة كالدفاع دكف أف يمتزـ بإرشادات مككمو ،بينما عقد الككالة

()1رقػـالقػرار()86/245مشػػارإليػػوعنػدجمػػاؿمػػدغمش،مجمكعػػةاجتيػػادات،مصػدرسػػابؽ،52،البنػػد،1كبػػنفساالتجػػاه
قضػػتالمحكمػػةنفسػػيافػػيقرارىػػاذمالػرقـ()98/143بػػأف(الككالػػةعقػػديقػػيـالمككػػؿبمقتضػػاهشخصػػاآخػػرمقػػاـنفسػػوفػػي
تصرؼجائزمعمكـفإذاكانتالككالةالممنكحةلممحاميخاليةمفذكرالمككؿبػوفيػيككالػةغيػرصػحيحةكتكػكفالػدعكل

المقدمةمفالمحاميباإلسنادإليياكاجبةالرد)مشارإليوعندجماؿمدغمش،مجمكعةاجتيادات،مصدرسابؽ،ص .102

()2شنب،محمدلبيب،نقالنعفجميؿالساعدم،مصدرسابؽ،ص .98

()3المادة()39مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنيكالمادة()77مفقانكفالمحاماةالمصرم .

32

يمزـ( )1الككيؿبااللتزاـبكجيةنظرمككموكاتباعإرشاداتوكالعمؿفيمراحؿالصالحياتالمحددة
لوفيعقدالككالةدكفتخطيا .
أماالقكؿبأفمحؿعقدالككالةيمزـأفيككفتصرفان قانكنيان اليمكفاألخذبوفيضكء
أحكاـالقانكف()2المدنياألردنيالذمأجازأفيككفمحؿعقدالككالةسمككاقانكنيانأكفعالماديان
أكاالثنيفمعان .
أماعدـالتزاـالككيؿبالخصكمةفيترافعوأماـالقضاءبكجيةنظرمككموفإفىذاخركج
عفاألصؿ ،كيكجدمايعمؿككفالككيؿبالخصكمةكبمايممكومفعمـكمعرفةقانكنيةكتجربة
عممية في مجاؿ التقاضي أفضؿ مف المككؿ كأف المككؿ عادةن يمتجيء إلى الككيؿ بالخصكمة
لقصكرهعفإدارةخصكمتوكفقدانوطرؽالدفاعكجيالتوألصكؿالمرافعةكقكاعدىا .
بينما كاف ليذا الخركج عف القكاعد العامة لعقد الككالة تأثير لدل الفقياء اانصار ىذا
الرم ،كحدا بالبعض( )3إلىالحكمةأفالككالةبالخصكمةعقديخضعلقكاعدالككالةفيالقانكف
أ
المدني فضال عف القكاعد الخاصة التي تنسقو في قانكف المرافعات أك القكانيف األخرل كقانكف
المحاماة،فيكعقدككالةإالانومفنمطخاص( .)4

()1المادة()840مفالقانكفالمدنياألردني كتقابمياالمادة()703مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()2المادة()833مفالقانكفالمدنياألردني .

()3رمػػزمسػػيؼ،قػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة،ط،7دارالنيضػػةالعربيػػة،مصػػر،1967ص476؛محمػػدكمػػاؿأبػػك
الخيػػر،قػػانكفالمرافعػػات،ط،5دارالمعػػارؼ،مصػػر،1963،ص239؛د.إب ػراىيـنجيػػبسػػعد،القػػانكفالقضػػائيالخػػاص،

ج،2مطبعةأطمس،اإلسكندرية،دكفسنةطبع،ص55؛صادؽحيدر،مصدرسابؽ،ص .84

()4د.عبػػاسالعبػػكدم،النظػػاـالقػػانكنيلمككالػػةبالخص ػكمة،مصػػدرسػػابؽ،ص32؛القاضػػيحسػػيفعبػػدالمطيػػؼحمػػداف،
العنصراألخالقػيفػيمسػؤكليةالمحػاميعػفأخطائػوالمينيػة،بحػثمقػدـإلػىالمػؤتمرالعممػيالسػنكملكميػةالحقػكؽجامعػة

بيػػركتالعربيػػة،كالمنشػػكرفػػيالمجمكعػػةالمتخصصػػةفػػيالمسػػؤكليةالقانكنيػػةلمميني ػيف،ج،2المسػػؤكليةالمينيػػةلممحػػاميف
كالميندسػػيف،القسػػـاألكؿ،مسػػؤكليةالمحػػاميف،منشػػكراتالحمبػػيالحقكقيػػة،بيػػركت،2000،ص58؛د.محمػػداحمػػدلكػػك،

ص .141
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كنرل أفالرأمالمتحدثبأفالككالةبالخصكمةعقدككالةمفنكعخاصىكأفضؿما
قيؿبشأفالتكييؼالقانكنيليذاالعقدلكجكداختالؼبيف الككالةبالخصكمةكالقكاعدالعامةلعقد
الككالة،ىذاالفارؽتفرضوماىيةالخصكمةكتقاليدمينةككالءالخصكمةكأعرافيا،بحيثأدت
إلى عدـ تطبيؽ بعض المبادئ العامة لعقد الككالة عمى الككالة بالخصكمة ،ففضالن عف ككف
الككالةبالخصكمةعقدمعاكضةخالفان ألصؿ عقدالككالةالذميعدمفعقكدالتبرع،كأفالككيؿ
بالخصكمةاليمتزـبتعميمات المككؿكآرائوعمىخالؼاألسسالعامةلعقدالككالة،فإفالككيؿ
بالخصكمة ال يستطيع مف مباشرة خصكمة مككمو ما لـ يكف المككؿ قد نسؽ سند الككالة ،كاذا
باشرالككيؿبالخصكمةخصكمةالمككؿقبؿذلؾأكدكفسندالككالةأصالنفإفاألفعاؿكالتدابير
التيأعتمدىاالككيؿبالخصكمةفيىذهالحالةتعتبرصحيحوألنوعقدرضائيكيعتدبسندكسيمة
لألثباتكالتدركيا اإلجازةكىيبحكـالعدـتجاهالمككؿكخصموكالمحكمةالتيترلفيالنزاع
النكمفثـمباشرةالخصكمةككال ةن .
ألفالقانكف()1يحددصدكرسندالككالةأك
يفيـمماتقدـأفأساساإلجازةالتابعة بحكـالككالةالسابقة كالتيتيعدمفالقكاعدالعامة
التيتحكـعقدالككالةالتجدليامجااللمتطبيؽفيالككالةبالخصكمة،كيسرمىذاالحكـأيضان
فيحالةتعدالككيؿبالخصكمةالمسؤكلياتالممنكحة لوكالمدرجةفيسندالككالة،بينماتقضي
المبادئ العامة( )2لعقد الككالة تبيح لمككيؿ الخركج في تصرفو عف حدكد الككالة متى كاف مف
المتعذر عميو تبميغ المككؿ سمفان ككانت األحكاؿ يسكد معيا االعتبار بأف المككؿ عمى األرجح

()1المادة()63مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني .
()2المادة()839مفالقانكفالمدنياألردني .
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سيقبؿىذهالتصرفاتكلكفعميوفيىذهالحالةإحاطةالمككؿعممانبالتصرؼالذمقاـبوتجاك انز
عمىحدكدعقدالككالة 
كتجدر اإلشارة إلى أف الفقو( )1المصرم يعد بطالف مباشرة الككيؿ بالخصكمة دكف سند
الككالةأكتعدهحدكدالككالةبطالنان نسبيان تمحقواإلجازةكيردعميوالتصحيحبمجردإق اررالمككؿ
مباشرة

بأفالشخص المباشرلخصكمتوىكككيموأكتنظيـسندالككالةبتاري الحؽعمىتاري
الخصكمة .
كمفأكجو االختالؼاألخرلانوفي حالة انتياء الككالة بالخصكمةبالعزؿأكاالعتزاؿ
شعارىا كتابيان بذلؾكتحقؽاحدأمريف
فانوالي ٍحتجفيمكاجيةالمحكمةبيذااالنتياءمالـيتـإ 
ي
ىما إما تعييف ككيؿ بالخصكمة بديالن عف الككيؿ المعزكؿ أك المعتزؿ ،أك بإعالف المككؿ عف
ةالدعكلبنفسودكفككيؿكاالفإفالمحكمةتستمرفيسيراإلجراءاتفيمكاجية

عزمومباشر
المككؿ( .)2
كأخي انر فإف بعض القكانيف المقارنة( )3تجيز لمككيؿ بالخصكمة أف ينيب عنو غيره مف
المحاميفلمباشرةخصكمةمككمومالـيكفممنكعانمفتككيؿغيرهصراحةنفيسندالككالة،بينما
تقضيالقكاعد()4العامةلعقدالككالةبعدـأحقيةالككيؿأفيككؿعنوغيرهفيماككؿبوإالإذاأذف
لوالمككؿبذلؾ .

()1د.أبػػكالكفػػا،احمػػدالمرافع ػػات،المدنيػػةكالتجاريػػة،ط،14منشػ ػأةالمعػػارؼ،اإلسػػكندرية،1986،ص552؛كد.إبػ ػراىيـ
نجيبسعد،القانكفالقضائيالخاص،ج،2مصدرسابؽ،ص .57

()2المادة()66مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردنيكالمادة()80مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم .

()3الم ػػادة()4/63م ػػفق ػػانكفأص ػػكؿالمحاكم ػػاتالمدني ػػةاألردن ػػيكالم ػػادة()78م ػػفق ػػانكفالمرافع ػػاتالمدني ػػةكالتجاري ػػة
المصرم .

()4المادة()843مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()708مفالقانكفالمدنيالمصرم .
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كيبدكأفالحكمةفيىذااالختالؼ،انوفيالككالةبالخصكمةقدتقتضيمصمحةالمككؿ
قياـغيرالككيؿبتنفيذالتزاـالمتمثؿبمباشرةخصكمةالمككؿ،كافالككيؿبالخصكمةىكاألكلى
بتقديرذلؾمفالمككؿنفسولذايعمدإلىتككيؿغيرهمالـيكفممنكعان مفذلؾصراحةن،أما
رل أف مصمحتو تقتضي إعطاء
الككالة في التصرفات فإف المككؿ ىك الذم يستطيع ذلؾ فإذا أ
فرلخالؼذلؾقصرتنفيذااللتزامات
الككيؿحؽإنابةالغيرفيماككؿبومنحوىذاالحؽ،كا أ
عمىالككيؿحص انر .
كيرلالباحثأفعقدالككالةاليعدعقدعمؿاكعقدمقاكلةاكعقدغيرمسمىكيرلانو
عقدككالةمفنكعخاص .
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الفصل الثالث
النيابة في الوكالة
إذا كانتاالنابةصادرة عفارادةاالصيؿكىدفيا تخكيؿالنائبلمقياـبتصرؼتعكدآثاره
عمىاالصيؿفافاإلنابة تتحقؽبمجردصدكرتمؾاالرادةعفاالصيؿبدكفأفيرتبطذلؾبأم
عقد بينو كبيف النائب سكاء كاف عقد ككالة اـ غيره بؿ كبغير حاجة الى قبكؿ النائب لإلنابة،
كاإلنابةقدتصدرعفاالصيؿمكجيةالىالنائبأكمكجيةالىالغير )1(.
المبحث االول
مفيوم النيابة
يقصد باإلنابة في التعاقد ىك ابراـ شخص يسمى" النائب" عمؿ قانكني لحساب شخص
باسمو يسمى" االصيؿ" بحيثينتجىذاالعمؿالقانكنياثارةمباشرةفيذمةاالصيؿكلمنيابةفي
التعاقد اىمية كبيرة في الحياة القانكنية فيي الزمة كضركرية لمف كاف عاج از عف التعبير عف
أرادتو ،كالقاصر كالمحجكر عميو كالغائب ،فال يستطيع ابراـ التصرفات القانكنية لنفسو فيقكـ
بإعطاءالصالحيةلشخصاخرينكبعنوفيالقياـبالعمؿالذميريده ،كتعدالنيابةالزمةفي
بعض االحياف لما كاف اصال عف التعبير عف ارادتو فقد يريد رجؿ االعماؿ تكسع نشاطو في
مناطؽ متعددة ،فينيب غيره عنو في ابراـ بعض التصرفات القانكنية ،فقد ال يتكافر لديو الكقت
التصرؼفينتسبغيرهفيابراـالتصرؼنيابةعنو

ألبراـ

()2

()1جمػػاؿ،بػػدر،)1999(،النيابػػةفػػيالتصػػرفاتالقانكنيػػة،د ارسػػاتفػػيالنظريػػةالعامػػةلمنيابػػةحػػكؿمشػػركعمعيػػدالقػػانكف
الدكليلتكحيدالقانكفالخاص،ص94

()2محمدرضاعبدالجبارالعاني،الككالةفيالشريعةكالقانكفط،1دارالكتب،بيركت،2007،ص18
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كالنيابةىيحمكؿإرادةالنائبمحؿإرادةاألصيؿمعانصراؼاألثرالقانكنيليذهاإلرادة
إلىشخصاألصيؿكمالككانتاإلرادةقدصدرتمنوىك ،كالنيابةتككف أمانيابةقانكنيةإذ
كافالقانكفىكالذميحددىذاالنطاؽ ،كمافيالكليكالكصيكالقيـ.كاماأفتككفنيابةاتفاقية
إذاكافاالتفاؽىكالذميتكلىتحديدنطاقيا،كيتحقؽىذافيعقدالككالة 
الكصيكالقيـالذميعتبركف نكابادكف

كالنيابةقدتكجددكفالككالةكماىكالحاؿفياألبك
افيككنكاككالءكقدتكجدككالةدكفافتككفىناؾنيابةكماىكفي حالةاالسـالمستعارإذ
يتفؽشخصمع آخرعمى إبراـ تصرؼلكف التصرؼ ال ينصرؼ أثرهالىاألصيؿ بؿ الككيؿ
الذميقكـبعدذلؾبنقؿحقكؽالعقدإليو

( .)1

المطمب االول :تعريف النيابةفي التعاقد 
تعريفيا لغ ًة :
يقصدفيالنيابةلغةمفحيثالمصدر،نابينكبنيابة،كنابعنوإذاتكلىاالمرعنو،
كنابعماينكب،كالمفعكؿمنصكبعنو:نابالككيؿعفالرئيسقاـمقامو،الككالةعنو،ناب
( )2

عنو،رسمياقانكنيا.

تعريف النيابة في التعاقد اصطالحا:
تعرؼ النيابة في التعاقد ىي مكافقة شخص يسمى النائب لمقياـ  بعمؿ قانكني لمصمحة
شخصاخريسمىاالصيؿ،كالنيابةفيالتعاقدليامكانةكبيرةفيالحياةالقانكنية،لذافييشيء

()1

القاانكفالمدنياألردني،المادة(".)123كليالصغيرىكابكهثـكصيابيوثـجدهالصحيحثـكصيالجدثـالمحكمةاك

الكصيالذمنصبوالمحكمة".
()2ابفمنصكر،دارالمعارؼ،المجمدالعاشر،ص604
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ضركرملشخصالعاجزعفالتعبيرعفأرادتو،كالغائبكالقاصركالمحجكرعمي،فاليتمكفمف
اب ارـالتصرفاتالقانكنيةلذاتوفيختارشخصلينكبعنوكاعطائوالصالحيةبالفعؿالذميريده،
كقدتككفالنيابةضركريةفيبعضاألكقاتلماكافاصالعفالتعبيرعفمشيئتومثاؿينكم
رجؿ رفع دعكل اماـ القضاء ،فيختار شخص مف ذك االختصاص لمقياـ ببعض التصرفات
القانكنية )1(.
النيابة :ىي حمكؿإرادةالنائبمحؿإرادةاألصيؿمعانصراؼاألثرالقانكنيليذهاإلرادة
()2

إلىشخصاألصيؿكمالككانتاإلرادةقدصدرتمنوىك.

كالنيابةالتتحقؽإالبشركطمعينة ،كلياآثارخاصة .كقدينكبشخصكاحدعفطرفي
العقدفتحؿإرادتومحؿارادتيمامعان،أكيتعاقدأصيالنعفنفسونائباعفغيره،فيبدكفيالفرضيف
أفالشخصييتعاقدمعنفسو،كىذهحالةىامةمفأحكاؿالنيابةنفردىابالذكر .
كيجبالتمييزبيفالنيابةاالتفاقيةكالنيابةالقانكنية.ففياألكلىتشترؾإرادةاألصيؿكالنائب
فيإمضاءالعقد ،كنتيجةليذااالشتراؾ تكزعشركطاإلرادةعمىىاتيفاإلرادتيفبقدرمساىمتيما
فيإمضاءالعقد.أمافيالنيابةالقانكنيةفالعقدينعقدبإرادةالنائبكحده،كلكفأثرالعقدىكحكـ
مفأحكاـالقانكفينصرؼإلىاألصيؿ( .)3
كسكؼيفردالباحثفيىذاالمطمبمسائؿثالث :
أ -شركطتحقؽالنيابة 
ب -آثارالنيابة 

()1العاني،محمدرضا.)2007(،الككالةفيالشريعةكالقانكف،ص18
()2السنيكرم،شرحاالقانكفالمدني،ج،7مرجعسابؽ.77،

()3د.بدكم،حمميبيجتالنظرياتالمختمفة،ص80–79
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ج -تعاقدالشخصمعنفسو 
ا – شروط تحقق النيابة في الوكالة بالخصومة
حصرىذهالشركط:حتىتككفىناؾنيابةيجب(:)1
أكالن:أفتحؿإرادةالككيؿمحؿإرادةاألصيؿ .
ثانيان:كافتجرمإرادةالككيؿفيالحدكدالمرسكمةلمككالة .
ثالثان:كافيككفالتعامؿباسـاألصيؿالباسـالككيؿ .

الشرط األول – حمول إرادة الوكيل محل إرادة األصيل:
اف النائب إنما يعبر عف إرادتو ىك ال عف إرادة األصيؿ ،فيك ليس بمجرد كسيط بيف
األصيؿ كالغير يقتصر عمى نقؿ إرادة كؿ منيما إلى اآلخر ،كاال كاف رسكال .كىناؾ فرؽ بيف
التعاقد بنائب كالتعاقد برسكؿ .ففيالحالةاألكلى يتعاقداألصيؿ بنائب عنو ،كيعتبر التعاقد بيف
حاضريفإذاجمعالنائبكالمتعاقداآلخرمجمسكاحد ،كالعبرةبإرادةالنائبفاليصحأفيككف
مجنكنانأكغيرمميز،كيعتدبالعيكبالتيتمحؽىذهاإلرادة.أمافيالحالةالثانيةفاألصيؿيتعاقد
بنفسو،كالتعاقديككفبيفغائبيفحتىلكجمعالرسكؿكالمتعاقداآلخرمجمسكاحد،كالعبرةبإرادة
األصيؿإذالرسكؿيعبرعفىذهاإلرادةفيصحأفيككفمجنكنان أكغيرمميزماداـيقدرماديان
عمىنقؿىذهاإلرادةكيستطيعتبميغالرسالةصحيحة،كالينظرفيعيكبالرضاإلىإرادةالرسكؿ
بؿإلىإرادةالمرسؿ .

()1السنيكرم،شرحاالقانكفالمدني،مرجعسابؽ.ص90
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– العبرةبإرادة النائبكبنياتو:كمفذلؾنرلأفمجردالكساطةالتكفيلتحقيؽالنيابة ،بؿ
إرادتو ىك ال عف إرادة مف ينكب عنو .كيترتب عمى
يجب لتحقيقيا أف يككف النائب معب انر عف 
ذلؾ( :)1
عيكبالرضا ينظرفيياإلىإرادةالنائبالإلىإرادةاألصيؿ .فإذاكقعالنائبفيغمطأك
إكراه كاف العقد قابال لمفس  ،كال يعترض عمى ىذا بأف إرادة األصيؿ لـ يشبيا عيب مف ىذه
العيكب .كذلؾيعتدبالتدليسكاإلكراهالصادريفمفالنائبفتصبحإرادةمفتعاقدمعومعيبة.كاذا
كقعالتدليسأكاإلكراهمفاألصيؿفإنويؤثركذلؾفيصحةالعقد،ألفالتدليسكاإلكراهيؤثراف
( )2

فيصحةالعقدحتىلككقعامفالغيرفأكلىأفيؤثرافيصحةالعقدإذاكقعامفاألصيؿ.

أما إذا كاف النائب سيء النية كتكاطئ مع المديف المعسر ،فممدائنيف الطعف فيالتصرؼ
ٌ
حتىلككافاألصيؿحسفالنية.كقدينظرفيبعضالفركضإلىنيةاألصيؿ.كيتحقؽذلؾإذا
كافالنائبيتصرؼكفقانلتعميماتمحددةصدرتلومفاألصيؿ .
اما إذا  يككؿ شخص آخر في شراء شيء معيف بالذات ،ككاف المككؿ يعمـ بما فيو مف
العيبكالككيؿ يجيؿذلؾ ،فاليجكزفيىذهالحالةلممككؿأفيرجععمىالبائعبدعكلالعيب .
كنرلأفىذاالقدرفياعتبارنيةاألصيؿكاؼفيتعييفالدكرالذميقكـبوكؿمفاألصيؿ
كالنائب في إبراـ العقد .فاألصؿ أف العقد ينعقد بإرادة النائب ال بإرادة األصيؿ ،عمى أف إرادة

()1السنيكرم،شرحالقانكفالمدني،مرجعسابؽ.ص90
()2

عدنافالسرحاف(.)1996مصدرسابؽ،ص195
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األصيؿتككفمحؿاعتبارفيمايختصبعمموكفيمايكجوفيوالنائب،إذأفالنائبفيىذهالحالة
( )1

يككفبمثابةالرسكؿ.

()1

طبمة،أنكر(.)2004العقكدالصغيرة،الككالةكالكفالة،مصر،المكتبالجامعيالحديث،ص157
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الشرط الثاني – استعمال النائب الوكيل في الحدود المرسومة لموكالة  :
مجاكزةالنائبلحدكدنيابتو:
كاذاكافالنائبيعبرعفإرادتوىكالعفإرادةاألصيؿ ،فإنويجبأفيعبرعفىذه
اإلرادة في حدكد نيابتو ،كىي الحدكد التي عينيا القانكف أك االتفاؽ .فإذا جاكز ىذه الحدكد فقد
صفةالنيابةكالينتجالعمؿالذمقاـبوأثرهبالنسبةإلىاألصيؿ )1(.
عمىأفالعمؿينتجاستثناءأثرهبالنسبةإلىاألصيؿإذاكافالغيرالذم تعامؿ معالنائب
حسف النية ،أم ال يعمـ بمجاكزة حدكد النيابة ،ككانت لديو أسباب قكية تدعكه إلى االعتقاد بأف
النائب قد تعاقد في حدكد نيابتو .مثؿ ذلؾ أف يككف النائب قد خكلت لو نيابة مستمرة ،كعمالء
التأميف كمديرم الشركات كككالء الدكائر ،كاف يككف العمؿ الذم قاـ بو يدخؿ عادة في حدكد
نيابتو.كمثؿذلؾأيضانأفيبقىاألصيؿسندالنيابةفييدالنائببعدانتياءالنيابة،فيتعامؿالغير
معالنائبالذمانتيتنيابتومطمئنانإلىىذاالسند .
عمىأفلوأفيخرجعفىذهالحدكدمتىكافمفالمستحيؿعميوأخطارالمككؿسمفان ككانت
الظركؼيغمبمعياالظفبأفالمككؿماكافإالليكافؽعمىىذاالتصرؼ،كعمىالككيؿفيىذه
الحالةأفيبادربإبالغالمككؿخركجوعفحدكدالككالة"( )2



( )1القيمكبي،سميحو(.)1980عقكدالككاالتالتجارية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص363
()2عمػػيحيػػدر(ال.ت)دررالحكػػاـشػػرحمجمػػةاالحكػػاـالعدليػػة،المجمػػدال اربػػع،الصػػمح،كاالب ػراء،اإلق ػرار،الػػدعكل،بغػػداد،
مكتبةالنيضة،ص348
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الشرط الثالث :تعامل الوكيل باسم األصيل:
 -0االسم المستعار:
كاليكفيأفيككفالنائبمعب انرعفإرادتوفيحدكدالنيابة،بؿيجبأيضانأفيككفتعاممو
معالغيرباسـاألصيؿ.فمكتعامؿالككيؿباسمولماكانتىناؾنيابة،كتككفالككالةمقصكرة
عمىعالقةالككيؿبالمككؿ،كىذاىكما يعرؼباالسـالمستعارأكالمسخر.كمفثـيضاؼإثر
العقدإلىالككيؿدائنان أكمديناكاليضاؼإلىالمككؿ.كيرجعالمككؿعمىالككيؿبمقتضىعقد
الككالةالذمتـبينيما

 )1(.


كمعذلؾيضاؼإثرالعقدإلىاألصيؿفيحالتيف :
()1إذاكافمفالمفركضحتمانأفالغيريعمـبكجكدالنيابة .
()2أككافيستكمعندالغيرأفيتعامؿمعاألصيؿأكالنائب":إذالـيعمفالعاقدكقتإبراـ
العقدأنويتعاقدبصفتونائبان،فافأثرالعقداليضاؼإلىاألصيؿ،دائناأكمدينا،إالإذاكافمف
المفركضحتماافمفتعاقدمعالنائبيعمـبكجكدالنيابة،اككافيستكمعندهافيتعامؿمع
( )2

األصيؿأكالنائب.



()1

العبػكدم،جاسػـ(.)1991النيابػةعػفالغيػرفػيالتصػرؼالقػانكني،د ارسػةمقارنػةلػبفالفقػواإلسػالميكالقػانكفالكضػعي،


مصدرسابؽ،ص261
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-9التعاقد باسم األصيل :
كقتأفيتعاقدالنائبمعالغيرالبد يتعامؿباسـاألصيؿكلحسابو .كىذهالنيةقديفصح
عنيا ،أك قد تفيـ ضمنان مف الظركؼ ،كما إذا باع مستخدـ بضاعة مخدكمة في محؿ ىذا
المخدكـ،ككالخادـيتعاقدعفسيده،ككقبطافالسفينةيتعاقدعفصاحبيا .
كالتعاقدباسـاألصيؿيجبأفيتحقؽأيضان عندالغيرالذميتعاقدمعالنائب .فإذاكاف
النائبيعمؿباسـاألصيؿ،كلكفالغيريتعامؿمعوفيشخصو،فالنيابةالتقكـ،كالعقداليتـ،ال
معشخصالنائبألنواليتعامؿلنفسو ،كالمعاألصيؿألفالغيراليقصدالتعامؿمعو .كلكف
إذاكافالنائبيعمؿباسموكالغيريتعامؿباسـاألصيؿ ،أضيؼالعقدإلىاألصيؿفيالحالتيف
المتيفنصتعمييماالمادة،106كقدتقدـذكرىما.
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الزحيمي،كىبو،العقكدالمسماة،فيقانكفالمعامالتالمدنيةكالقانكفاألردني،دارالفكر،ص291
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المطمب الثاني:
أنواع النيابة بالخصومة:
تككفالنيابةفيالتعاقدامااراديوعندمايختاراألصيؿشخصمحدديحؿمحمةفيتصرؼ
قانكني،اكقانكنيةعندمايحددىاالقانكفكىذيفالنكعيفعمىمايمي :
االردية االتفاقية
 -0النيابة ا
افالنيابةاالراديةاالتفاقيةىيافيختارفييااالصيؿشخصالنائببكامؿأرادتوكيحدد
مدلسمطتوفيالتصرفاتالقانكنيةالتيسكؼيخكؿالنائببيا،مفخالؿالتعاقدالمبرـبينيما،
كالتعاقدالذميفضيالىىذاالفرضىكعقدالككالةلكفقديحدثىذاالتعاقدعفطريؽتعاقد
ثاني كعقد العمؿ كىذا مكافؽ في بعض األكقات بالنسبة لتجار في األماكف التجارية كالذيف
يستعممكفسمطتيـفيـيبرمكنومفعقكدعفصاحبالعمؿمفعقدكاحد )1(.
 -9النيابة القانونية
افالنيابةالقانكنية،متىفرضياالقانكفعمىاالصيؿدكفالخرؽكفيىذاالنيابةيتحدد
مدل سمطة النائب القانكني كفقان لمنصكص القانكنية كفي ىذه الكضع قد يعيف القانكف النائب
بطريؽمباشره،كماىكالحاؿفيتحديداكإلزاـشخصبتعيفمحاميحتىيتمكفمفاستعماؿ
حقكقوبالدعكلغيرالمباشرة،كالقانكفيكتفيبتعييفالشركطالالزـتكفرىافيالنائبكيترؾامر
اختيارهلقاضيالمكضكع )2(.

()1عبدالسالـ،سعيد.)2005(،مصادرااللتزاـ،دارالنيضةالعراقيةلمنشركالتكزيع،ص357

()2بكم،حممي(.)1943اصكؿااللتزامات،نظريةالعقد،دارالفكر،ص15
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أفعقدالككالةكباقيالعقكدالتيتتككفمفطرفيففيجبافيككفطرؼمكجبكطرؼ
قابؿحتىيتـالعقدبينيماالصادرعنيما.كذألؾكلعدـإنجازالمعنىالذمتحدثنابويمتنعبيع
الشخصلذاتوكشراؤهمفذاتو،لكفيكجدصكريككففيياالطرؼالمكجبكالقابؿشخصكاحد
معذاتوكسنبيفمدلكاجازةتعاقدالككيؿمعذاتو .
كيمكفلمباحثالقكؿافاإلنابةتختمؼعفال ككالةفالككالةيجبافيككفطرفاىا عمى
أىميةأداءكاممة،امااإلنابةبتقسيميابيفاإلنابةاالتفاقيةكالقضائيةكالقانكنيةالتتطمبفيبعض
األحيافاال أىميةالشخصالمنابلمقياـباألعماؿالقانكنيةكتنفيذكتنسبلمفأنابو مباشرةكفي
اإل نابةالتكجدالتزاماتمتبادلةبؿالتزاـمفالطرؼالمنابلمقياـبعمؿاماالككالةفييالتزامات
متبادلةبيفطرفييا .
المبحث الثاني
توكيل الوكيل لمغير
اف المككؿ حيف يككؿ بدلو في تنفيذ التصرفات نيابة عنو فأنو يعني اف المككؿ رضي
بشخص الككيؿ كاستأمنو ،كاختيار المككؿ لمككيؿ ىك قبكؿ بأف ينفذ التصرؼ بذاتو ال بكاسطة
شخصاخر،ىنايجبعمىالككيؿافيقكـبتنفيذاألفعاؿ المككؿبيابذاتوكاليككؿغيرهفي
اجرائيا .
أمافيبعضاألحيافيتعذرعمىالككيؿالقياـبذاتولتنفيذماككؿبوكفيىذاالحالةيمجأ
الىتككيؿبديالنعنوفياجراءالتصرؼالمككؿبو،ىناىؿيسمحبيذااالجراء؟ 
نصتالمادة()843مفالقانكفالمدنياألردنيعمى :
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 -1ليس لمككيؿ اف يككؿ غيره فيما ككؿ بو كمو اك بعضو اال إذا كاف مأذكف مف قبؿ
المككؿاكمصرحلوبالعمؿبرائيوكيعتبرالككيؿالثانيككيالنعفالمككؿاألصمي 
 -2فاذاكافالككيؿمخكالحؽتككيؿالغيردكفتحديدفانويككفمسؤكالتجاهمككموعف
خطئو في تككيؿ غيره ،كبما أصدر لو مف تكجييات) كىذا المادة تؤيد ما جاء في نص المادة
()939مفالقانكفالمدنيالعراقي .أماالقانكفالمصرمكالقانكفالسكرمليـراماخرفيىذا
الحالة،كبناعمىماذكرنرلأفىذاالحالةتنقسـالىمطمبيف :
المطمب االول :يسمح بتوكيل الوكيل بدلو بموافقة الموكل.
كحيث أنو لمككيؿ أف يككؿ غيره فيما ككؿ بو إذا كاف مأذكنان بذلؾ مف قبؿ المككؿ طبقان
ألحكاـالمادة 843مفالقانكفالمدنياالردني .كمالممحاميالككيؿأفينيببتفكيضمكقعمنو
محاميان فيقضيةمعينةفيأمعمؿمككؿإليوبمكجبككالتوكضمفالشركطالكاردةفييامالـ
يكفىنالؾنصيمنعمثؿىذهاإلنابةطبقان ألحكاـالمادة 2/44مفقانكفنقابةالمحامييفرقـ
 11لسنة 1972كحيثأفاإلنابةالمعطاةمف الككيمةاألصيمةقدنصتعمىأنياتخكؿالككيؿ
المناببكافةالصالحياتالممنكحةليابمكجبككالتيا .
كحيثأفككالةالمحاميةاألصيمةتخكليامتابعةالدعكلأماـالمحاكـبجميعدرجاتيابداية
كاستئنافان كتميي انزكعميوفإفالمحاميالمناب يككفمفكضان بتقديـالئحةالطعف االستئنافي كالمثكؿ
أماـ محكمة االستئناؼ .كحيث تكصمت محكمة االستئناؼ لخالؼ ذلؾ فيككف قرارىا في غير
محمو.1

()1قرارمحكمةالتمييزاالردنيةالصادرعفالييئةالعاديةرقـ()2005/3129فصؿ()2005/12/19
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بينمااف المشرعالمصرمفيالمادة()708سمحلمككيؿافيككؿبدلومالـيكفممنكعان
مفذلؾ بصراحةككضكحاكضمنان فيتعاقدالككالة،كعميويسمحلمككيؿافيككؿبدلوفيتنفيذ
الككالةكافلـيصرحلوفيالعقد،كفيىذاالكضعيككفالككيؿمطالباكمسؤكالبماتصرؼنائبو
كمالكقاـ ىك ذاتو ،حيث يككف الككيؿ كنائبو متضامنيف بالمسؤكلية.أمافي حاؿ قياـ الككيؿ
بأنابوغيرهفيالتصرفاتكقاـالمككؿبمنعوفيالعقدمفالقياـبيذاالتصرؼفيذااإلنابةباطمة،
كاليككفلشخصالذماعطياالنابةصفةفيمباشرةاالعماؿالقانكنيةمحؿالككالة،كىذامالـ
يقـالمككؿاالنابةبعدكقكعيا،كاذاأعتمدالمككؿاالنابةنفكذىاأمضتبإجازةمفالمككؿكينفذ
( )1

التصرفاتالتييقكـبوالككيؿالثاني.

المطمب الثاني :عدم سماح توكيل الوكيل بدلو دون موافقة الموكل.
جاءىذااالتجاهبعدـالسماحلمككيؿبتككيؿبدلوفيتنفيذالتصرفاتالمككؿبيااالإذاكاف
مرخصلومفقبؿالمككؿ.أمحتىيككفتككيؿالككيؿبدلوفيتنفيذالككالة،يجبافيككف
ىذا التككيؿمسمكحلومف قبؿ المككؿ بتنفيذ،اماإذالـيسمح المككؿ بتككيؿبدلو كقاـ بذلؾ،
ترتب عمى ىذا التككيؿ بطالف كال يسمح بام صفة مباشرة التصرفات مف ككيؿ الككيؿ ،حيث
يككفالككيؿكحدمسؤكالعفتنفيذالككالةالمتفؽعمييالذااخذبيذااالعتبارالشخصيكماذكرنا
سابقاأمعندمايقكـ أطراؼالككالةباالتفاؽعمىالككالةكابراميا،يضعىذاالمككؿثقتوكذاتية
ىذاالككيؿلإلنابةعنوفيالتصرفات( )2

()1السنيكرم(.)1969ج،7مرجعسابؽ،ص .485

( )2السرحاف،عدناف(.)1996مرجعسابؽ،ص .136
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امافيالككالةبالخصكمةرألافاألصؿىكسماحالتككيؿكعدـالسماحىكااستثناءال
يقكـاالعندكجكدخطركاضحعمىالتككيؿمفالضمفكىذامانصتعميوالمادة( )63مف
( )1

قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني

اماإذاسمحلمككيؿبتككيؿبدلوفيالتنفيذيعتدبالككيؿالثانيككيالن عفالمككؿاألصمي
فك ار كال يكف ككيالن لمككيؿ األكؿ كفي حاؿ عزؿ الككيؿ األكؿ ال ينعزؿ الككيؿ الثاني كاذا اقر
المككؿالككالةالثانيةبعدكقكعيايككفحكمياحكـالككالةصدرتبمكافقةالمككؿكىذامانصت
عميوالمادة()839مفالقانكفالمدنياألردني .
اما في حاؿ منح المككؿ لمككيؿصالحية تككيؿغيره في تنفيذ الككالة ،ىنا اما اف يقكـ
بتحديد الشخص لينكب عف الككيؿ ،اك قد يمنحو الصالحية دكف تحديد  كتعيف شخص الككيؿ
الثانيكفيىذاالشأفىناؾحالتيفلمنحالككيؿالصالحية 2:
الحالةاألكلى:إذاأذفالمككؿلمككيؿتككيؿبدلودكفتحديدذاتيةالككيؿالثانيكفيىذا
الحالةيككفالككيؿاألصيؿغيرمسؤكؿعفأمخطأينشأعفىذاالككيؿ،اكفيماأصدرمف
تعميمات في الككالة ،اما إذا لـ ينشأ أم خطا عف ذلؾ فأنو غير مسؤكؿ عف تصرؼ الككيؿ
الثاني،فقداعفاهالمشرعمفالمسؤكليةالتعاقديةلكفالمككؿاذفلوبذألؾ .
الحالةالثانية:إذاقاـالمككؿبتحديدالشخصالككيؿالثانيككافالككيؿاألصيؿقداذفلو
مفالمككؿبتككيؿبدلوفأفالككيؿ األصيؿاألكؿيتـاعفائومفمسؤكليةاختيارالككيؿالثاني

(()1يجكزلمككيؿافينيبغيرهمفالمحامييفافلـيكفممنكعانمفاإلنابةصراحوبالتككيؿ) 
()2

القانكفالمدنياألردني،المادة(.)839
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كيككفمسؤكالعمايصدرهلومفتعميماتكتكجيياتفيالعقدالثاني،ألنوالمككؿىكالذماختار
مفسيقكـبالتككؿعنوثانيان .
كيرلالباحثىناافالككالةبالخصكمةتختمؼعفالككالةالعاديةذاسمحالقانكفبمنح
صالحية لمككيؿ بالخصكمة بتعييف مف ينكب عنو في القياـ ببعض األعماؿ كىك مسؤكؿ عف
الخطأفياختيارهكىكمسؤكؿأيضاعمىتكجيياتوالتييعطييالو .
امافيالككالةبشكؿعاـإذاتـالتصريحلممككؿفيتعييفككيؿيساعدهفانويسأؿمباشرة
اماـ األصيؿ كاف منح صالحيو لممككؿ لتعييف مف يساعده دكف تحديده بذات فيك مسؤكؿ عف
الخطأفياختيارهكمسؤكؿعفالخطأفيمنحوالتعميماتكالتكجييات .
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المطمب الثالث :تعاقد الوكيل مع ذاتو
افيككفالشخصىكذاتوالمكجبكالقابؿتكجدحالتيفليذاالشأفأمافىذاالشخصىك
يصدراإليجابكالقبكؿفيمثؿأطراؼالعقد،مثالنيككؿشخصفيبيعالعقارفيشتريوىذاالككيؿ
ذاتوفالككيؿىكنفسالبائعكالمشترمفكافتعاقدمعذاتو .
إذا كاف المككؿفيعقدالككالةلـيقـبتحديدمف ىك الذميتعاقدمعوالككيؿ ،ففيىذا
الحالةيمكفافنتصكرافقياـالككيؿبالتعاقدمعذاتوفمامدلصحةىذاالعقدفيمثؿىذا
الحالة 
كماكجدتاختالفاتباآلراءعفمدلصحةىذاالعقداكبطالنو،فالبعضأجازالتعاقدمع
النفسكمنيـمفرألانوتجاكزلحدكدالككالة.فاعتبرالبعضمنيـافالتعاقدمعالنفساكالذات
ىك  عقدحقيقيبمكانةافالككيؿعندتنفيذالككالة،يعبرعفإرادةالمككؿكعندالتعاقد معذاتو
( )1

فأنويعبرعفارادتوىك،فيتـتقابؿاإلرادتيفكيتـالعقد

كرألاألستاذالسنيكرم،افتعاقدالككيؿمعذاتوىكتجاكزلحدكدالككالةفحؽالمككؿال
ينفذ،كاعتمدىذاالمنعألنويستندعمىقرينةقانكنيةىيافالفردإذاككؿالغيرفيالعقدىناال
( )2

يسمحلمككيؿافيتعاقدمعذاتوألنويكجدتعارضلممصالح

افىذاماتناكلوالقانكفالمدنياألردنيطبعانلمقكاعدالعامةفيالمادة()115كتأييدالمادة
() 548مفالقانكفالمدنياألردنيفيعقكدالبيع،منعالنائبمفشراءماككؿببيعو،لذانصت
المادة ( )835مف القانكف المدني األردني ،ال بعاد الككيؿ عف تيمة البيع باف يقكـ بتفضيؿ

( )1عميفارس(.)2004سمطاتكمكجباتالككيؿكانتياءككالتو،ص 140
()2السنيكرم.)1969(،الكسيط،الجزاءاألكؿ،ص 204
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مصمحتومصمحومككمو،فاليجكزافيشترمماقدككؿبواكببيعوكاليسمح لمككيؿبالبيعما
ككؿافيقكـببيعوالىفركعواكاصكلواكزكجتواكلمفكافالتصرؼمعويجذبغنمااكبدفع
خسارة حتىلككافمفاألغرابغيراآلىاؿ،لقياـالتيمةعنوكلكفيكجداستبعادعمىذلؾكىك
ظرؼاذاباعالحدمفىؤكالبقيمةتزيدعفقيمةالمثؿكىناترفععنوالتيمةفيرخصلوالبيعكال
يرخصبيعىؤالءبقيمةالمثؿفيحالةصدكرإذفلومفالمككؿبالبيعلمفيريد )1(.
كيتناظـ عمى تطبيؽ المادة ( )115مف القانكني المدني المصرم التي تنص (ال يجكز
لشخصافيتعاقدمعذاتوباسـمفينكبعنوسكاءاكافالتعاقدلحسابوىكاـلحساب شخص
اخردكفترخيصمفاألصيؿعمىانويجكزألصيؿفيىذهالحالةافيجيزالتعاقدكىذاكمومع
مراعاةمايخالفومفاحكاـالقانكفاكقكاعدالتجارة).حالتيفلتعاقدالككيؿمعذاتوضمفاحكاـ
عقكدالككالة .
العالقة بين الوكيل واالصيل:
افالنيابةمفالناحيةالفنيةيجبافتشمؿعمىعدةسماتمنياافالعقديتـبالرضىدكف
افيمزموشيءفالنائبىكالذمينتجالتصرفاتلكفيبعدعنوتنظيـالتصرؼاألخر،فاليحؽ
لمنائبافيتمسؾبأثارالعقدالذمابراموالفالعقدقائمانبيفاألصيؿكالمتعاقدكليسبيفالمتعاقد
كالنائب ،فمف البدييي اف التعاقد الذم ابرامو النائب ال ينتج عمى عاتقو أم التزامات بالتاليال
يكجدلمغير خيار حكؿالرجكع عمى األصيؿ ،كقد يحصؿمنو خطأ عف ابراـالعقد يترتبعميو
لقكاعد
ضرر عمى المتعاقد معو ،ىنا يككف مسؤكؿ بطبيعة الحاؿ عف التعكيض كذلؾ تبعان 
المسؤكلية التقصيرية ،كما ىكا الحاؿ في تجاكز النائب حدكد نيابة ينتج عمى ذلؾ عدـ نفاذ

( )1السرحاف،عدناف(.)1996مرجعسابؽ،ص 143
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التصرؼ بحؽ األصيؿ دكفافيقرليذاالتصرؼ( )1كيضبطعالقةالنائبمعاألصيؿ مصدر
النيابةفيحيفكانتنيابةاتفاقيةفيككفمصدرالعالقةالككالةبيفالمككؿكالككيؿامااذاكانت
نيابةقانكنيةيككفمصدرالعالقةىكاالقانكف( )2
كيرلالباحثافالعالقةبيفالنائبكاألصيؿيحددىاالقانكفامافيالككالةفيحددىاالعقد
كاف قصر كتجاكز حدكد صالحياتو كسبب ضرر لمتعاقد فيك مسؤكؿ تجاه الغير مسؤكلية
تقصيرية .
العالقة بين الوكيل والغير
اف تعاقدالغيرمعالككيؿاليككفتعاقدمنفصؿعفالعقدمعاألصيؿبؿسيرتبطمع
األصيؿبالعقدكيككفكؿمنيماطرؼفيالعقدكيجكزلمغيرافيتصرؼمعاألصيؿكمالكانو
ىكمفتعاقدمعاألصيؿنفسو،لذالوافيقكـبمطالبةاألصيؿبجميعالحقكؽالتينتجوعف
العقد،دكفالرجكععمىالنائبالذمتعاقدمعو(.)3امااذاتمتعالقةمباشرةبيفاألصيؿكالغير

فيككف تعاقد بينيما كنتج في حقيما اثار في التصرؼ فيأخذ األصيؿ ما نتج مف التزامات عمى
العقد .كمانصتالمادة()112مفالقانكفالمدنياألردني"إذاابراـالنائبفيحدكدنيابتوعقد
باسـ األصيؿ فأف ما ينشا عف ىذا العقد مف حقكؽ كاحكاـ يضاؼ الى األصيؿ اال إذا نص
القانكفعمىخالؼذلؾ .

()1السنيكرم،مصدرسابؽ،ص39

()2إسماعيؿغانـ.)1966(،النظريةالعامةلاللتزاـص.70
()3أمجدمحمد.)2006(،النظريةالعامةلاللتزاـ،ص66
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يرل الباحث اف االلتزامات التي تنتج عف العقد الذم أبرمو الككيؿ تعكد لألصيؿ كيحؽ
لمغيرمطالبةاألصيؿبكافةااللتزاماتكأنوتعاقدمعو شخصيان اذكافالعقدمفصالحياتالتي
منحيااألصيؿلمككيؿ .

الفصل الرابع
انقضاء الوكالة بالخصومة
إفانقضاءالككالةبالخصكمةبحجةتعذرالتنفيذ أكبالفس يخضعألحكاـالقكاعدالعامة
النقضاءالعقدكتفادانلمتكريركاإلطالةنحكبحثىذيفالدافعيفإلىالقكاعدالعامة،كماأفانقضاء
الككالةبالخصكمةبحجةحمكؿالتكقيتاكاألجؿالمقيدليا،فإنياظرؼنادرجدان إذاكافالحيف
مدةمحددةزمنان معينان شيرأكستةأشيرذلؾأفالمككؿكالككيؿبالخصكمةاليستمكناف تحديد
محدد مف ىذا النكع ،ألف حؿ الخصكمة ال يتكقؼ عمى إرادة
تنفيذ الككالة بالخصكمة بتكقيت ي
أحدىما أك استطاعتو ،كانما يتكقؼ عمى الزمف كالسرعة الكاجبيف في استنفاذ إجراءات التقاضي
المتعددةكالمعسرةكالمبرمةمفعدةأطراؼ ،فضالن عفذلؾفإفانقضاءالككالةبالخصكمةليذا
ي
السببيخضعلمقكاعدالعامة .
كلذاسكؼيتحدثالباحث عفأسبابانقضاءالككالةبالخصكمةعقدان غيرالزـ ،كدكافع
انقضاءالككالةبالخصكمةعقدانيقكـعمىاالعتبارالشخصيكذلؾفيالمطمبيفاآلتييف :
المبحث االول
أسباب انقضاء الوكالة بالخصومة
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يستطيعأمطرؼاككالأحدأطراؼالعقكدغيرالالزمةبأفيقضيالعقدبإرادتوالمنفردة،
كىذا ما يميز العقكد غير الالزمة كترجع الحجة في ذلؾ إما إلى بيئة العقد أك إلى خيار مف
الخيارات ،كتيعد الككالة بصفة عامة كمنيا الككالة بالخصكمة مف العقكد غير الالزمة بطبعيا
فيتكمفالمككؿعزؿككيموبالخصكمةبإرادتوالمنفردة،كمايتمكف الككيؿبالخصكمةالتنحيعف
الككالةمعاإلشارةإلىعدـإتباعالضرربالطرؼاآلخربحجةالعزؿأكالتنحي .
كسكؼنبحثفيالمبحثاالكؿعزؿالككيؿبالخصكمةكاعتزاؿالككيؿبالخصكمةكفيالمبحث
الثانيانقضاءالككالةبالخصكمةبسبباعتبارالشخصيفيمطمبيفاألكؿمكتالمككؿاكفقده
االىميةكالمطمبالثانيمكتالككيؿبالخصكمةاكفقدهاالىمية .
المطمب االول
عزل الوكيل بالخصومة
لقد تناكؿ الفقو اإلسالمي في العزؿ باعثا النقضاء الككالة بالخصكمة ،إال أف الفقياء
المسمميفتخالفكافياشتراطمعرفةالككيؿبو،فقدذىب( )1الحنفيةكالظاىريةكالقكؿعندالشافعية
كالمالكيةكالحنابمةكاألماميةإلىأفمعرفةالككيؿبالعزؿشرطلصكابانتياءالككالة،كأفسمكؾ
الككيؿبباعثالككالةمعتبرةكنافذةفيحؽالمككؿمالـيبمغالككيؿبالعزؿ،كماأفجكازاإلبعاد
ي
دكفمعرفةالككيؿقديؤدمإلىاإلضراربالككيؿكالغيرإذكجدقسـمفالتصرفاتباطمة،كأذأف

()1الكاسػاني،ج،6مصػػدرسػػابؽ،ص37؛كاإلمػػاـالرممػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص53؛كالخرشػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص86؛كابػػف
قدامػةالمقدسػي،المغنػػى،مصػدرسػابؽ،ص243؛كالطكسػػي،مصػدرسػػابؽ،ص318؛كابػفحػزـالظػػاىرم،مصػدرسػػابؽ،

ص .246
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العزؿيعنيفس التعاقدفال يحتـحكموإالبعدالعمـبو،كأفمجمةاألحكاـالعدليةأخذتبيذا
الرأم( .)1
اء
كجاء قكؿ آخر أف معرفة الككيؿ بالعزؿ ليس متطمبا النقضاء الككالة؛ فالعزؿ يقع سك ن
بمعرفةال ككيؿبواـلـيعمـبو،ألفالككالةعقدغيرالزـ،كأفالعزؿكالطالؽأكالعتؽاليستمزـ
فيوإلىرضىالطرؼاآلخر )2(.
معيارعمىالطالؽكالعتؽكيعتقدأف
كينتقد أحدالباحثيف( )3جكازالعزؿدكفمعرفةالككيؿ ا
المعيار عمى الطالؽ أك األكتاؼ قياس مع الفارؽ؛ ذلؾ أف العتاؽ مشيد عمى الترغيب
عيتشكؽإليوكيحثعميوليذالـيكفمعرفةالفردفيومعتب انركالطالؽحقيقة
كالخصكصيةكالشار
ي
أة،ليذااليعتدفيوبعمميا،أماالككالةفيي
لمفردكايقاعواليسفرإلىضياعشيءمفحقكؽالمر
ي
تحتكمعمىحؽالمككؿكماتحتكمعمىحؽالككيؿ ،كقديتعمؽبياحؽالغير،كلماكافالككيؿ
يتعامؿ بمكجب الككالة كأف إبعاده تجعؿ ىذا التصرفات باطمة كىذا يؤدم إلى اإليذاء بو لذلؾ
يشترطمعرفةالككيؿبالعزؿ .
 فإنوإذمفغيرالممكفمعرفةالككيؿبالعزؿلعذركبعدالمسافةبينيما،فإنويجبعمى
لو،كأماإذالـيكفلممككؿمسكغ
المككؿأفيشيدعمىعزؿككيمو،كاذالـيشيدفاليتحقؽعز 
حقيقيفيمعرفةالككيؿبالعزؿ،فإفعزلواليقعحتىكافأشيدعميو( .)4

()1نصتالمادة()1523مفمجمػةاألحكػاـالعدليػةعمػىانػو":إذاعػزؿالمككػؿالككيػؿيبقػيعمػىككالتػوإلػىأفيصػؿإليػو
خبرالعزؿكيككفتصرفوصحيحاإلىذلؾالكقت".

()2اإلمػػاـالرممػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص53؛كابػػفقدامػػةالمقدسػػي،المغنػػي،ج،5مصػػدرسػػابؽ،ص243؛كاإلمػػاـالطكسػػي،
مصدرسابؽ،ص318؛كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص.64

()3د.محمدإبراىيـالغامدم،مصدرسابؽ 78.
()4الخرشي،مصدرسابؽ،ص .86
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كيرل أحد الباحثيف( )1أف األصكب في ىذه الحالة ىك اشتراط معرفة الككيؿ بالعزؿ ألف
األ صؿبقاءالككيؿعمىككالتوحتىيثبتعزلو،كاليثبتعزلوإالبعمموكمعرفتو بذلؾكيضيؼ
آخر( )2أف معرفة الككيؿ بالعزؿ يتماشى مع منطؽ االتجاه الحكيـ سبحانو كتعالى إذ ال ينظـ
سوالً)(،)3كأفالقكؿ
ين َحتَّى َن ْب َع َ
أحكامانعمىالعبادقبؿإعالميـبيافقاؿتعالى( َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذ ِب َ
ث َر ُ
بعزؿالككيؿدكفمعرفتوفيوتعسؼألفالككيؿقدعرؼبأذفمككمولومفالتعاقدفمماذااليعمـ
برفعاإلذفمفمككمو .
أمامكقؼ القكانيف الكضعية ،أخذت بالعزؿ()4سببان يؤدم إلى انقضاء الككالةعمكمان كمنيا
الككالة بالخصكمة ،كيرل الفقو أف الباعث ( )5في ذلؾ أف الككالة بالخصكمة كجدت لمصمحة
يةأكلـيرض عمىسمكؾككيموفمو
ى
المككؿفإذاالحظأفمصمحتوفيالككالةلـتعدقائمةكسار
أفيعزلوكينييالككالة .
إفانقضاءالككالةبالخصكمةبدافعالعزؿيعدمفالسمككياتالتيتصدربمشيئةاكبإرادة
منفردة كتسرم الى القكاعد العامة ،كاف أم إدالء عف اإلرادة صريحان كاف أـ ضمنيان يفيد معنى
العزؿيمكفاالعتدادبولعدـتخصيصشكؿخاصلمعزؿ( .)6

()1محمدرضاعبدالجبار،مصدرسابؽ،ص .431

()2تيسيرمحمدعبدالمحسف،مصدرسابؽ،ص .122
()3سكرةاإلسراء،اآلية .)15(،

()4المػػادة()863مػػفالقػػانكفالمػػدنياألردنػػي،كالمػػادة()715مػػفالقػػانكفالمػػدنيالمصػػرم،كالمػػادة()2004مػػفالقػػانكف
المدنيالفرنسي .

()5د.عبػػدالػػرزاؽالسػػنيكرم،الكسػػيط،ج،7مصػػدرسػػابؽ،ص662؛كد.احمػػدىنػػدم،الككال ػةبالخصػػكمة،مصػػدرسػػابؽ،
ص.157

()6د.السرحاف،عدنافمرجعسابؽ،ص .175
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كبيذاكانتالقكاعدالعامةلعقدالككالةتستكجببانقضاءالككالةبالخصكمةبمعرفةالككيؿ
بالعزؿ،إالأفىذااالنقضاء()1لمككالةبالخصكمةاليؤخذبواتجاهالمحكمةالتيترلبالخصكمة
مالـيتـإعالمياتسطيربالعزؿكتعييفككيؿبالخصكمةعقبانلمككيؿالمعزكؿأكبإصرارالمككؿ
عمى مباشرة الخصكمة بذاتو ،كاال فإف إجراءات التقاضي تسرم كتسير كىذه الحالة في مكاجية
الككيؿ( .)2
أفالحكمةمفمعرفةالمحكمةكتابيان بانقضاءالككالةبالخصكمةبعزؿالككيؿىيإلقرار
إجراءاتالتقاضيالتياعتمدتخالؿفترةالعزؿكصكفحسفسيرالخصكمةكحقكؽالدفاع،كأف
الحكمة قد تشكؿ في رغبة المشرع القضاء عمى اتخاذ العزؿ كسيمة لمتخمص مف آثار إجراءات
التقاضيالتياتخذتخالؿفترةالعزؿكاتخاذالعزؿأسمكبانلمتسكيؼممايكردفيفضالخصكمة
كيطيؿأمدالنزاع )3(.
إف القكؿ الصائب أف القكاعد العامة( )4لعقد الككالة منحت لممككؿ حؽ في عزؿ ككيمو
بمشيئتوكبإرادتوالمنفردةمفالنظاـالعاـفاليحؽلمككيؿبالخصكمةأفيحددبقاءهحتىتحسـ
الخصكمة أك أف يحدد تقاضي تعكيضان إذا عزلو المككؿ كاف يحدد تنازؿ المككؿ عف الحؽ في
عزلو،إالأفىذاالحؽمحصكربعدـالتعسؼفياستخداموفيالككالةالمأجكرةفاليجكزلو()5
أفيعزؿككيموفيالخصكمةفيتكقيتغيرمناسبأكدكفمبررمقبكؿ،فإفتعسؼالم ككؿفي

()1المػػادة(/66ؼ)1مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػي،كالمػػادة()80مػػفقػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة
المصرمكالمادة()418مفقانكفاإلجراءاتالمدنيةالفرنسي 

()2المحمكد،مدحت،مرجعسابؽ،ص.90

()3د.رمزمسيؼ،الكسيط،مرجعسابؽ،ص537؛د.إبراىيـنجيبسعد،ج،2مرجعسابؽ،ص .58

()4المادة(/715ؼ)1مفالقانكفالمدنيالمصرم،بينمااليعتبرالمشرعاألردنيحؽالمككػؿعػزؿككيمػومػفالنظػاـالعػاـ،
لالطالعراجعد.عدنافالسرجاف،مرجعسابؽ،ص .177

()5المادة()864مفالقانكفالمدنياألردني،كالمادة()1/715مفالقانكفالمدنيالمصرم .
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استخداـ حقو فإف العزؿ صحيح ،إال انو ينظـ عميو التزاـ بتعكيض الضرر الذم يتبع بالككيؿ
بالخصكمةمفج ارئو،كأفيقضيلوباألتعابكمياأكبعضياكذلؾحسبتقديرالقاضيلمضرر
الذملحؽبالككيؿبالخصكمة( .)1
كقضتمحكمةالنقضالمصرية ( )2بمايأتي...( :ألزـالمشرعالم ككؿأفينشرانقضاء
الككالة كتحممومسؤكلية إغفاؿ ىذااإلنفاذ،فإذاانقضت الككالة بالعزؿ،فإف ذلؾ ال يقطعسير
الخصكمة ،كيتعيف عمى المككؿ أف يتقدـ إلى المحكمة لتمنحو تكقيتان مناسبان يستمكف فيو ككيمو
الجديدمفمباشرةالدعكل،فإفىكتخمؼعفذلؾأعممتالمحكمةالعقكبةالذمنظموالقانكف
عمىغيابالخصـ) .
كيرل الباحث اف خصكصية الككالة بالخصكمة تتميز عف غيرىا فعند عزؿ الككيؿ يجب
أعالمو حتىاليقكـبأم أجراءقانكني قد ال يريده األصيؿكلكفابالغ الككيؿبالعزؿ كحدهال
يكفيبؿيجبابالغالمحكمةالناظرةفيالدعكلحتىتعتدباإلجراءاتالسابقةكتحددىاكصدرت
مف األصيؿ شرط اف ال يستخدـ العزؿ ذريعة لمتيرب مف الخصكمة كفضيا ككذألؾ لـ يفصؿ
القانكفعفالتعسؼفيالعزؿرغـعدهصحيحان االانوحؽالككيؿبترتيبمسؤكليةقانكنيةعمى
األصيؿ .
المطمب الثاني
اعتزال الوكيل بالخصومة

()1د.الس ػػرحاف،ع ػػدنافمرج ػػعس ػػابؽ،ص176؛كد.عب ػػاسالعب ػػكدم،النظ ػػاـالق ػػانكنيلمككال ػػةبالخص ػػكمة،مرج ػػعس ػػابؽ،
ص .43

()2رقـالطعف()44في1991/4/20مشارإليوعندإبراىيـسيداحمد،مصدرسابؽ،ص.46
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يستممؾ الككيؿ بالخصكمة حؽ انقضاء الككالة بإرادتو المنفردة عف طريؽ االعتزاؿ ككف
الككالةبالخصكمةمفالعقكدغيرالالزمةلطرفييا،فضالن عفذلؾفإفالككيؿبالخصكمةيمنح
خدمةلممككؿ،فإذا الحظانولـيعدمفالالئؽلوأفيستمرفيإسداءتمؾالخدمةفإفلوأف
يعتزؿالككالة( .)1
اجمع الفقو عمى صكاب االعتزاؿ في حالة حضكر المككؿ لتيقف عممو بو ،أما في حالة
غيابو،فقدذىبالحنفيةكالزيدية()2إلىالقكؿبأفالككالةبالخصكمةالتنقضيمالـيعمـالمككؿ
اعتزاؿ الككيؿ ،ألف اعتزاؿ الككيؿ دكف معرفة المككؿ قد يؤدم إلى التغرير بو ،فضالن عف أف
االعتزاؿيعنيالفس كاليصحفس التعاقددكفمعرفةالطرؼاآلخرالسيماكافالككالةمعاممة
بيف الككيؿ كالمككؿ فال تنفس إال بأجماعيما ،كبيذا الرأم أخذت مجمة األحكاـ العدلية فنصت
عمىانو":إذاعزؿالككيؿنفسويمزموأفيعرؼالمككؿبعزلوكتبقىالككالةفيعيدتوإلىأف
يعرؼالمككؿعزلو"( .)3
فيحيفذىب()4الشافعيةكالحنابمةكاإلماميةإلىالقكؿإفمعرفةالمككؿباعتزاؿككيموعف
الككالةاليعدشرطان النقضاءالككالة،ألنويتحقؽفس العقدمفقبؿأحدىمادكفقبكؿاآلخر
كحيثانواليستكجبإلىالقبكؿفيفسخوفكذلؾاليستكجبإلىالمعرفةفيو،إالأفالشافعية()5
ربطكا حؽ الككيؿ في االعتزاؿ عمى شرط عدـ معرفة مفسدة في مكضكع الككالة؛ إذ قاؿ

()1د.ىندم،احمدىندم،الككالةبالخصكمة،ص168

()2ابفعابديف،مرجعسابؽ،ص275؛كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص .64
()3المادة()1524مفمجمةاألحكاـالعدلية .

()4اإلم ػػاـالرمم ػػي،ج،5مرج ػػعس ػػابؽ،ص55؛كالشػ ػربيني،ج،2مص ػػدرس ػػابؽ،ص232؛كاب ػػفقدام ػػةالمقدس ػػي،المغن ػػي،
مصدرسابؽ،ص234؛كاإلماـالمرتضى،ج،5مصدرسابؽ،ص .64

()5اإلماـالرممي،مرجعسابؽ،ص .52
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األذرعي(" :)1كلك عرؼ الككيؿ انو عزؿ نفسو دكف معرفة مككمو الستممؾ الماؿ قاض جائر أك
غيرهفيجبافيمزموالبقاءعمىالككالةإلىحضكرمككموأكأمينةعمىالماؿ" .
األجرة كاجتمعت

كما إقرار الم ككؿ عمى اعتزاؿ الككيؿ بالخصكمة إذا كانت الككالة بمفظ
شرائطاإلجارةفيياألنياتككففيىذهالحالةعندىـعقداالزمان )2(.
أما عف مكقؼالقكانيف الكضعيةفإنيا اعتمدت ( )3انقضاء الككالة عمكمان كمنياالككالة
بالخصكمةإذااعتزؿالككيؿعفالككالة .
إفاعتزاؿالككيؿعفالككالةبالخصكمةيككفبمشيئةمنفردةتردعنو،كافأمتعبيرعف
اإلرادةصريحان كافأكضمنيان يفيدمعنىاالعتزاؿيمكفاالعتدادبو،ألفالقانكفلـيشترطشكالن
خاصااكمعينانلالعتزاؿ(.)4كاذاكافمعرفةالم ككؿباعتزاؿالككيؿامرضركرمككاجبالنقضاء
الككالة بالخصكمة ،فالقانكف األردني(  )5يستكجب مكافقة المحكمة التي تنظر في الخصكمة مف
اجؿ االعتداد باعتزاؿ الككيؿ عف الككالة ،كاف اعتزاؿ الككيؿ بالخصكمة عف الككالة دكف إقرار
المحكمةاليعفيومفالمسؤكليةالناشئةعفعدـمباشرةخصكمةالمككؿ .
أماعف ىذا االنقضاء لمككالة بالخصكمة ال يمكف االحتجاج اك التقيد بو في القانكف
المصرمأتجاهالمحكمةالتيتنظرالخصكمة(،)6إالإذاعممتبوكتابيانكعممتبالككيؿالجديدأك
أك بيمة المككؿعمىمباشرة الخصكمة بذاتو ،كينتظـعمىعدـإخطارالمحكمةاعتزاؿ الككيؿ

()1نقالعفالشربيني،ج،2مرجعسابؽ،ص.232
()2عبدالرحمفالجزيرم،مرجعسابؽ،ص .208

()3المادة()865مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()716مفالقانكفالمدنيالمصرم.
()4د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج،7مصدرسابؽ،ص .669

()5نصػػتالمػػادة(/66ؼ)2مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػيعمػػىانػػو":اليجػػكزلممحػػاميأفينسػػحبمػػف
الدعكلإالبإذفمفالمحكمة" .

()6المادة()80مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم.
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عفالككالةبالخصكمةكتعييفككيؿجديدأكإصرارالمككؿعمىمباشرةخصكمتوأفالمحكمة
التقاضيفيمكاجيةالككيؿكالتحسببإدعائو قطععالقتو بخصكمةالمككؿعف

تديرإجراءات
طريؽاالعتزاؿ .
كيرل الباحث أف مكقؼ القانكف األردني في ىذا الشأف ،كاف كاف يألؼ قيدان عمى إرادة
الككيؿبالخصكمةإالانومكقؼجديربالتأييدألنويمنحلممحكمةسمطةتقديريةفيقبكؿاالعتزاؿ
أكرفضوكذلؾحسبلكازـالدعكلكأحكاؿأطرافيا.كلئفاشترطتالقكاعدالعامة()1لعقدالككالة
أفيككفاالعتزاؿعفالككالةالمأجكرةفيتكقيتالئؽكبحجةمقبكؿفإذااعتزؿالككيؿفيتكقيت
غيرمناسبأكدكفحجةمعقكؿ،فإفاعتزالويككفصحيحانلكنويعتبرمتعسفانفياستخداـحقو
فياالعتزاؿعفالككالة،كيجبفيىذهالحالةتعكيضالمككؿعماأصابومفمضرةجراءىذا
االعتزاؿالتعسفي.كأف القكاعدالعامة( )2لعقدالككالةتمزـالككيؿالمعتزؿأفيصؿبأعماؿالككالة
التي باشرىاإلىكضعال تتعرضمعيالمتمؼ ،فمو أف يتخذ مف األعماؿ ال كقائية ما يصكفبو
مصمحةالمككؿ .
()3
اء بمقابؿاـبدكفمقابؿ؛ ألف
إالأفقانكف المصرم أطمؽىذاالحكـليشمؿالككالةسك ن

النصفيىذاالقانكفجاءشامالغير و
معتدبسمةأكخاصيةمعينة .
كيالحظالفقوانواليمكفإكراهالككيؿعمىاالستمراربالككالةكافتعمؽبياحؽالغير
ألففيذلؾأكرهعمىإرادتوكاألصؿعدـجكازأكراهالمديفعمىإنفاذااللتزاماتالخاصةبعممو
ا
أكخبرتو،كماكيالحظأفاعتزاؿالككيؿعفالككالةالتيانتسباليياحؽالغيردكفتيقفأسباب

()1المادة()1/866مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()716مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()2المادة()865مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()717مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()3المادة()80مفقانكفالم ارفعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم .
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جادة تب رر أك تبمغ بو الغير أك كىبو كقتان مناسبان ليتخذ ما يستكجب لمحفاظ عمى حقو ينظـ
مسؤكليتو عف األضرار التي تصيب الغير مف جراء ىذا االعتزاؿ( .)1كفي التكضيح اف انقضاء
الككالةبالخصكمةفيالقان كفالمصرم()2بداعاعتزاؿالككيؿعفالككالةاليسفرإلىقطعالسير
لفترة زمنية معقكلة
في الخصكمة ،كانما لممحكمة في مثؿ ىذه الحالة أف تؤجؿ مرافعة الدعكل  
كاخطارالمككؿليتسنىلومباشرةالخصكمةبذاتوأكاالستنجادبككيؿجديد .
اما االعتزاؿ عف الككالة بالخصكمة يؤثر في مقدار األتعاب التي يستحقيا الككيؿ مف
المككؿ ،فأذف القانكف األردني ( )3لممحامي الككيؿ باالحتفاظ بما استممو مف أتعاب إذا كاف
االعتزاؿعفالككالةيعزلإلىأسبابجادةتبرره،ككاففيكقتمالئـكابمغمككموبو،كاذالـ
يكف المحامي الككيؿ قد استمـ شيئان مف األتعاب فإفمف حقو مراجعة مجمس النقابة لمفصؿ في
نطاؽاستحقاقولألتعابمفالمككؿكمعيارىاقياسانمعالجيدالمبذكؿفيخدمةالمككؿحسبما
تقدرهالمجنةالمتخصصةبتقديراألتعابلدلنقابةالمحاميفاألردنييف .
المبحث الثاني
انقضاء الوكالة بالخصومة بسبب االعتبار الشخصي
إفالككالةبالخصكمةمفالعقكدالتيتقكـعمىاالعتبارالشخصيتنقضيبسببمكت
المككؿأكالككيؿبالخصكمةأكفقد أحدىمااألىمية،فضالن عفذلؾفإنياتنقضيكباقيالعقكد
فيحالةإكماؿالككيؿ الميمةالمككمةإليوكالمتضمنةحسـالخصكمة.ففيىذاالمطمبسنبحث

()1د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج،7مرجعسابؽ،ص .671
()2المادة()130مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم .
()3المادة(/48ؼ)2مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردني.
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في انقضاء الككالة بالخصكمة بسبب مكت المككؿ أك فقده عف األىمية كبسبب مكت الككيؿ
بالخصكمةأكبخركجوعفاألىميةكبسببحسـالخصكمةكذلؾفيالفركعالثالثةاآلتية :
المطمب االول
موت الموكل أو فقده األىمية
إف مكت المككؿ أك فقده األىمية يسفر إلى انقضاء الككالة بالخصكمة ألنيا تقكـ عمى
االعتبارالشخصي،فضالنعففقدانوصالحيةاألمربالككالة،فإذافقدىذهالصالحيةبالمكتأك
فقدهاألىميةفإفغيرهاليممكيابالنيابةعنومفبابأكلى .
اف مكت الككيؿ أك فقده األىمية باعثا يسفر إلى انقضاء الككالة عمكما كمنيا الككالة
بالخصكمة،كيرلأغمبيةالفقياء()1أفالككالةبالخصكمةتنقضيبمكتالمككؿسكاءعرؼالككيؿ
أـلـيعرؼ،ألفالمعرفةليسشرطانالنقضاءالككالةإالفيالعزؿالقصدم(،)2كافمكتالمككؿ
يؤخذبومفقبيؿالعزؿالحكمي،فاليستكجبمعرفةالككيؿبو،كماأفحقكؽالمككؿتحكلت
بمكتوإلىكرثتوكصاركاىـأصحاباالعتبارفيالترابطمعككيؿمكرثيـمفعدمو،كىذاالرأم
أخذت بو مجمة األحكاـ العدلية( )3كاف ارتبط بالككالة حؽ الغير ذلؾ ألنو يتعذر عمى الككيؿ
بالخصكمةاالستم ارريةفيمباشرةخصكمةالمككؿبعدمكتوالمككؿالنتقاؿالحؽالمخاصـفيو
إلى كرثتو ،كما أف بسعة الغير تجديد الخصكمة مع كرثة المككؿ سعيان لجمع كتتبع حقو كفؽ
التنظيماتالكاردةفيقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني .

()1الكاساني،ج،6مصدرسابؽ،ص38؛كاإلماـالرممي،مرجعسابؽ،ص55؛كابفجػرمالكمبػي،مرجػعسػابؽ،ص323؛
كاإلماـالمرتضى،مرجعسابؽ،ص65؛كابفحزـالظاىرم،ج،8مرجعسابؽ،ص .246

()2سميـرستـالبازالمبناني،مرجعسابؽ،ص .826
()3المادة()1527مفمجمةاألحكاـالعدلية .
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أفانقضاءالككالةبالخصكمةاليؤخذبوفيكضعمكتالمككؿمالـيعمـبوالككيؿ،
فإذالـيعمـالككيؿبمكتالمككؿفإفتصرفوعنويككفنافذان فيحؽكرثتورفعان لممضرةالناشئة
عف االستم اررية في مباشرة خصكمة المككؿ بعد مكتو ،فقد ينفؽ الككيؿ في نيج إنفاذ الككالة
بالخصكمة نفقات عالية ،كما أف الككيؿ بالخصكمة مخكؿ ببدء خصكمة المككؿ باالستناد إلى
تعاقدالككالة،فالتنقضيككالتوبمكتالمككؿقبؿعمموبو )1(.
افأىميةالمككؿفيالتصرؼقدتنتيي بمكتوفاليممؾالتصرؼعفذاتو،كمفباب
أكلىأال يممؾالككيؿالتصرؼعنو،إالأفاحدىما( )2يالحظأرجحيةاألخذبرأمالمالكيةعندما
يباشرالككيؿخصكمةالمككؿفيمكافيتعذرمعوايصاؿخبرالمكتإليو،فضالن عفذلؾأف
إلزاـالككيؿبالخصكمةبماأجراهلحسابكباسـالمككؿاليتفؽمععدـعمموبمكتالمككؿ،كما
أفاألصؿىكنفاذالككالةحتىيؤكدالعمـبانتيائيا )3(.
حيثانواليمكفتصكرالضررعمى المككؿأككرثتوفيحالةتتابعالككيؿبالخصكمة
في تنفيذ الككالة بالرغـ مف مكت المككؿ ،ألف المقصكد مف الككالة بالخصكمة إثبات الحؽ ال
السمكؾفيو،كماأفالكرثةإذاالحظكاأفالضررقديمحؽبيـمفجراءمتابعةالككيؿبالخصكمة
فيعمموفميـعزلوأكإعالموبمكتالمككؿ .
أماحاؿفقد المككؿاألىميةفإفالفقياءالمسمميفينظركفأفجنكفالمككؿمفالظركؼ
التيتؤدمإلىانقضاءالككالةعمكماكمنياالككالةبالخصكمة،ألفالذىفمحؿالتكميؼكقكاـ

()1ابػػفقدامػػةالمقدسػػي،المغنػػي،مرجػػعسػػابؽ،ص243؛كالخرشػػي،مرجػػعسػػابؽ،ص86؛كعبػػدالػػرحمفالجزيػػرم،مصػػدر
سابؽ،ص .208

()2محمدرضاعبدالجبار،مرجعسابؽ،ص .445

()3محمدرضاعبدالجبار،مرجعسابؽ،ص445؛كتيسيرمحمدعبدالمحسف،مصدرسابؽ،ص .128
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السمكؾ ،فإذا خسر المككؿ عقمو ،فإنو يسمبو أىميتو ،كاف نفاذ الككالة بحكـ إنشائيا ،كبما أف
المجنكفاليصحمنوعمؿالككالةفكذلؾاليصحبقاءالككالةبجنكنو،إالأفالفقياءالمسمميف
تخالفكا في نكع الجنكف ،فبينما يشترط الحنفية كالحنابمة ( )1بأف يككف الجنكف جنكنا مطبقا()2
اصالحتىتنقضيالككالة،ألفالجنكفالمطبؽىكالذميسمبالمككؿأىميتوكماعداهفإنوال
مت ك ن
يفقدالمككؿأىميتو،كقديزكؿكيشفىمنوالمككؿ .
فيشترط النقضاءالككالةأفيجفالمككؿجنكنامتكاصالكافيطكؿحتىينظرالسمطاف
فيكؿ أمره،أما الشافعيةكاألماميةكالزيدية فإنيـ يأخذكفبمطمؽ الجنكفألنو يؤدمإلىفقداف
المككؿأىميتو(.)3كرألبعضالباحثيف()4أفماذىبإليوالحنابمةكالحنفيةيعدعيفالصكابألف
انعداـاألىميةيخمؽفيالجنكفالمطبؽ،أماالجنكفغيرالمطبؽفاليفتقداألىميةبصكرةعامةإذ
يفيؽ المككؿ مرة كيجف مرة أخرل .كجاء في الذكر أف مجمة األحكاـ العدلية أخذت( )5بجنكف

()1ابػػفعابػػديف،مرجػػعسػػابؽ،ص277؛كابػػفاليمػػاـ،مصػػدرسػػابؽ،ص126؛كالبيػػكتي،الػػركضالمربػػع،مصػػدرسػػابؽ،
ص .306

()2يذكرأفأبايكسؼكمحمدانمفالحنفيةرحميمااهلل–قداختمفافيحدالجنػكف،فقػدذكػرالكاسػانيأفأبػايكسػؼحػدهبمػا
يسػػتكعبالشػػير،كاسػػتندفػػيذلػػؾإلػػىانػػوالحػػداألدنػػىالمطمػػكبإلسػػقاطعبػػادةالصػػكـ ،كفػػيحػػيفحػػدهاإلمػػاـمحمػػدبمػػا

يسػػتكعبالحػػكؿألفالمسػػتكعبلمحػػكؿىػػكالمسػػقطلمعبػػاداتكميػػافكػػافالتقػػديربػػوأكلػػى،لالطػػالع ارجػػعالكاسػػاني،ج،6

مصدرسػابؽ،ص38؛كفػيركايػةأخػرلذكػر،بػافأبػايكسػؼحػدهبػأكثرالسػنةألنػومتػىداـكػذلؾاليػزكؿغالبػافيصػير

كالمكتكعفمحمدسنةكىكالصػحيحألنػوإفكػافلعمػةأكمػرضيػزكؿأكيتغيػرفػيسػنةالشػتمالياعمػىالفصػكؿاألربعػة
مفح اررةاليكاءكبركدتوكيبسوكرطكبتو،فإذالـيزؿبيافالظػاىردكامػة)نقػالعػفعبػداهللبػفمحمػكدبػفمػكركدالمكصػمي

الحنفي،مرجعسابؽ،ص .438

()3الشػػي محمػػدالزىػػرمالغم ػراكم،أن ػكارالمسػػالؾ،مرجػػعسػػابؽ،ص176؛كلممؤلػػؼنفسػػو،الس ػراجالكىػػاج،مرجػػعسػػابؽ،
ص252؛كالحمي،مرجعسابؽ،ص133؛كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص.65

()4عبدالجبار،محمدرضا،مرجعسابؽ،ص447؛كتيسيرمحمدعبدالمحسف،مرجعسابؽ،ص .130
()5المادة()1530مفمجمةاألحكاـالعدلية.
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المككؿبكصفوباعثايؤدمإلىانقضاءالككالةكافتعمؽحؽالغيربياكماىكالحاؿبالنسبةإلى
مكتالمككؿ( .)1
اما فقياء المسممكف متفقيف عمى أف جنكف المككؿ يسفر إلى انقضاء الككالة إال أنيـ
اختمفكافيحالةإغمائو،إذذىب( )2الحنفيةكالحنابمةكجزأمفالزيديةإلىالقكؿإفإغماء المككؿ
اليسقطالككالةقياسانعمىالنكـألنويسفرإلىتعطيؿالعقؿلفترةقصيرةبعدىايعكداإلنسافإلى
كعيو .
في حيف ذىب( )3الشافعية كاألمامية إلى القكؿ إف إغماء المككؿ يقضي الككالة ألف
اإلغماءيفقدالمككؿأىميتوشانوشافالجنكف .
كانتقدالبعضمفالباحثيف()4قياسإغماءالمككؿعمىجنكنوألنوقياسغيرسديدفالعقؿ
يتعطؿ عف العمؿ في حالة اإلغماء لحادث خارج عنو كالخكؼ أك االنفعاؿ كفي الغالب أف
اإلغماءاليحتاجكقتناطكيال،بينمافيحالةالجنكففإفالعقؿيتعطؿعفالعمؿلحادثيصيبو
فيالصميـقديطكؿكقديقصر .
اما في حالة سكر المككؿاختمؼ الفقياء المسممكف ألف السكر يعطؿ العقؿ عف العمؿ
كيؤثرفيتمييزه،إذذىب()5الشافعيةإلىأفالمككؿإذاسكربالتعدتنقضيالككالة،كاذاسكر
بتعد ففيوقكالف،األكؿتنقضيالككالةقياسان عمىحالتيالجنكفكاإلغماء،كالثانيانوالتنقضي
و
()1سػػميـرسػػتـالبػػاز،مرجػػعسػػابؽ،ص826؛كعمػػيحيػػدر،مرجػػعسػػابؽ،ص665؛كمنيػػرالقاضػػي،شػػرحالمجمػػة،مرجػػع
سابؽ،ص .332

()2ابفاليماـ،مرجعسابؽ،ص127؛كابفعابديف،مصدرسػابؽ،ص277؛كابػفقدامػةالمقدسػي،المغنػي،مصػدرسػابؽ،
ص244؛كاإلماـالمرتضى،مرجعسابؽ،ص.65

()3الرممي،مرجعسابؽ،ص55؛كاإلماـالشربيني،ج،2مرجعسابؽ،ص232؛كالحمي،مرجعسابؽ،ص.133
()4محمدرضاعبدالجبار،مرجعسابؽ،ص448؛تيسيرمحمدعبدالمحسف،مصدرسابؽ،ص.131
()5الرممي،مرجعسابؽ،ص .55
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الككالةألفالمتعدمحكموحكـالصاحي.اماقكؿالحنابمة()1أفسكرالمككؿيؤدمإلىانقضاء
أكبالتعد ألفالمككؿبسكرتوقديصبحفاسقان فيحيفيمزـفي
و
اءسكرالمككؿبتعد 
و
الككالةسك
المككؿالعدالةكاألمانة،كأمااألمامية()2فإنياترلأفسكرالمككؿاليقضيالككالةألفالمككؿ
بسكرهاليخرجعفأىميتو .
اما تأثير االرتداد في الككالة عمكمان كمنيا الككالة بالخصكمة ألف االرتداد قد تفتقد أك
تكقؼأىميةالتصرؼعفالمككؿعمىاختالؼبيفالفقياء،فبالنسبةلمحنفية( )3فأفردةالمككؿ
كانضماموبدارالحربتؤدمإلىانعداـالككالةالنعداـأىميةالتصرؼعندهفيىذهالحالة،أما
إذالـينضـبدارالحربككافالمككؿأنثىفإفردتياالتؤثرفيالككالةلعدـتأثرأىميةالتصرؼ
بردتيا،كاذاكافذك انرفإفأباحنيفةقاؿأفككالتومكقكفةعمىإسالمو،فإفاسمـنفذككالتوكاف
تكفىأكقتؿبطمتككالتو،أماأبكيكسؼكمحمدفقدذىباإلىأفككالتوالتتأثرفيىذهالحالة
بردتوماداـلـيمتحؽبدارالحرب .
أمابالنسبةإلىمكقؼالقكانيفالكضعية،فإنياتناكلتمكتالمككؿأكخركجوعفاألىمية
باعثانيؤدمإلىانقضاءالككالةعمكمانكمنياالككالةبالخصكمةفقدنصتالفقرةالثالثةمفالمادة
()862مفالقانكفالمدنياألردنيعمىأنو":تنقضيالككالة:بكفاة المككؿفقده األىميةإالإذا
تعمؽبالككالةحؽالغير"( .)4

()1ابفقدامةالمقدسي،المغني،مرجعسابؽ،ص .244
()2الحمي،مرجعسابؽ،ص .133

()3ابػػفاليمػػاـ،مرجػػعسػػابؽ،ص129؛كالكاسػػياف،ج،6مرجػػعسػػابؽ،ص39؛كعبػػداهللبػػفمحمػػكدبػػفمػػكركدالمكصػػمي،
مرجعسابؽ،ص .438

()4تقابمياالمادة()714مفالقانكفالمدنيالمصرم.
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إف سبب انقضاء الككالة عمكما بمكت المككؿ أك خركجو عف األىمية يكمف أف أىمية
طه إلتماـالككالةكبقائيا،كافخركجالمككؿعفأىميتوبالمكتأكفقدافاألىميةيكجب
المككؿشر 
إضاعةصالحيتوعمىالتعاقداتكسقكطكؿمسؤكليةتستمدمنيابمافييامسؤكليةككيمو( .)1
كيرل جانب مف الفقو ( )2أف الككالة ال تنقضي بمجرد مكت المككؿ أك فقدانو األىمية،
كانماتبقىالككالةإلىأفيعرؼالككيؿبذلؾ،فإذالـيعرؼبواعتبرت الككالةقائمةكانصرفت
آثارىاإلىكرثةالمككؿبسببككالةحقيقيةالبسببككالةظاىرة .
كبما اف القكاعد العامة( )3لعقد الككالة تمزـ الككيؿ عند انقضاء الككالة بصكرة عامة أف
يكخذمفاألعماؿالتحفظيةمايحفظبومصمحةالمككؿ،كافيتابعفيتنفيذالككالةإلىأفيصؿ
إلىحالةتككفمعيامصالحالمككؿمكفكلةغيرمعرضةلمخطرأكالتمؼ،إالأفىذاالحكـمف
غيرالممكفالعمؿبوفيأفؽالككالةبالخصكمةألفقكانيفالمرافعات()4باستبعادالقانكفالفرنسي
رتبتعمىمكتأحدالخصكـأكإضاعتواألىميةانقطاعالسيرفيالخصكمةمالـتكف الدعكل
مييأة لمحسـ ،كقضت ببطالف كافة اإلجراءات( )5التي تحدث في أثناء انقطاع الخصكمة بمجرد
قياـالسببدكفتكقؼاالنقطاعكمايترتبعميومفآثارعمىمعرفةالطرؼاآلخركالعمىقرار
المحكمة ( )6ليذا ال يستطيع الككيؿ بالخصكمة اتخاذ أم إجراء مف إجراءات التقاضي في ىذه
الحالة .

()1د.السرحاف،عدنافمرجعسابؽ،ص.173

()2د.السنيكرم،عبدالرزاؽالكسيط،ج،7مرجعسابؽ،ص .658
()3المادة()1/717مفالقانكفالمدنيالمصرم.

()4المػػادة()3/123مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػي؛كالمػػادة()130مػػفقػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة
المصرم .

()5المادة()132مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم .

()6د.صالحالديفالناىي،مرجعسابؽ،ص470؛كأجيادالدليمي،مصدرسابؽ،ص.57
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يميؿالباحثلألخذبالرأمالذميقكؿسريافالككالةبالخصكمةحتىعمـالمككؿبالكفاة
اكفقدافاألىمية فيك قد يقكـببعضاإلجراءات التي ترتب حقكؽ كالتزاماتلصالحاألصيؿ اك
لصالحالغيرفأفبطالفىذهاإلجراءاتتسببالتأخيرفيسيرالدعكلكبقائيامعمقةلدلالقضاء
كيعيؽسيرالعدالةكالحقكؽفاذاسممناببطالفىذهاإلجراءاتكأنناقدأىممناالكقتكالجيدفي
الفترةالفاصمةبيفالكفاةكعمـالككيؿ .
المطمب الثاني
موت الوكيل بالخصومة فقده عن األىمية
تنقضيالككالةبالخصكمةبمكتالككيؿأكفقده األىمية،كماىكالكضعبالنسبةإلىمكت
المككؿ اك فقده األىمية ،ألنيا تقكـ عمى الشأف الشخصي ،فضالن عف ذلؾ فإف مكت الككيؿ
بالخصكمة أك فقده األىمية ،يجعمو في كضع يستحيؿ عميو مباشرة خصكمة المككؿ استحالة
انتياء .
وكماؿاألىميةابتداءك ن
ن
طبيعية،بسببالمكتأكاستحالةقانكنيةألفالقانكفيحددفي
افمكتالككيؿبالخصكمةاكفقده األىميةباعثا يسفرإلىانقضاءالككالة،كمفالحاالت
التيعدىاخركجانعفاألىمية،كتسببانقضاءالككالةجنكفالككيؿبالخصكمة)1(،إالأفالفقياء
المسمميف تخالفكا في نكع الجنكف؛ إذ ذىب ( )2الحنابمة كالحنفية إلى القكؿ انو يستمزـ أف يككف
الجنكفجنكنانمطبقان،أماإذاكافمتقطعانغيرمطب و
ؽفيككاإلغماءالتنقضيبوالككالة .

()1الكاس ػػاني،ج،6مرج ػػعس ػػابؽ،ص38؛كالرمم ػػي،مرج ػػعس ػػابؽ،ص55؛كاب ػػفقدام ػػةالمقدس ػػي،المغن ػػي،مرج ػػعس ػػابؽ،
الرحمفالجريرم،مرجعسابؽ،ص .209-207

ص243؛كعبد

()2ابفاليماـ،مرجعسابؽ،ص.127كالبيكتي،الركضالمربع،مرجعسابؽ،ص .306
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بينماذىبالمالكية ( )1إلىأفجنكفالككيؿاليستكجبعزلوعفالككالةإفبرأ،كافلـ
يشؼ منو
ً
جف كلـ
يب أر كطاؿ جنكنو فإف الحاكـ ينظر في أ 
مره ،يستنتجمف ىذا أف الككيؿ إف ي
كطاؿجنكنوفإفالحاكـيقررعزلوعفالككالة .
كذىب ( )2الشافعيةكاإلمامية كالزيديةإلىالقكؿإفمطمؽ الجنكفيسفرإلىانقضاءالككالة
لفقداف الككيؿ بالخصكمة أىميتو .كغني عف التكضيح أف مجمة األحكاـ العدلية ( )3اخذت مكت
الككيؿبالخصكمةأكجنكنوسببانيسفرإلىانقضاءالككالةكافتعمؽبياحؽالغيرلفقدافالككيؿ
أىميتو( .)4
كلئف كاف الفقياء المسممكف متكافقيف عمى اعتبار جنكف الككيؿ بالخصكمة مف حاالت
اختمفكافيحالةإغماءالككيؿبالخصكمة؛
الخركجعفاألىميةكيسفرإلىانقضاءالككالة،إالأنيـ 
فقد ذىب( )5الحنفية كالحنابمة كبعض الزيدية إلى القكؿ إف إغماء الككيؿ بالخصكمة ال يقضي
الككالةألنوكالنكـاليسفرإلىتعطيؿالعقؿعفالعمؿإاللفترةقصيرةثـيعكدإلىكعيو .بينما
ذىب()6الشافعيةكاإلماميةإلىالقكؿإفإغماءالككيؿبالخصكمةيقضيالككالةألفإغماءالككيؿ
بالخصكمةيفقدهاألىميةكالجنكف .

()1العالمةالشي محمدالعميش،مرجعسابؽ،ص .392

()2الشربيني،ج،2مرجعسابؽ،ص232؛كالحمي،مرجعسابؽ،ص133؛كاإلماـالمرتضى،مرجعسابؽ،ص .65
()3المادتاف(1529ك)1530مفمجمةاألحكاـالعدلية .
()4عميحيدر،مرجعسابؽ،ص .665

()5ابفعابديف،مرجعسػابؽ،ص277؛كابػفقدامػةالمقدسػي،المغنػي،مصػدرسػابؽ،ص،244كالمرتضػى،مصػدرسػابؽ،
ص .65

()6الرممي،مرجعسابؽ،ص55؛كالحمي،مرجعسابؽ،ص.65
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سكر الككيؿ بالخصكمة كنتيجتو في الككالة ألف السكر يكقؼ العقؿ عف
أما في مسألة ي
العمؿأك يؤثرفي تمييزه كادراكو ،فبينما ذىب ( )1الشافعيةإلىالقكؿ إف الككيؿ بالخصكمةإذا
س ًك ىر بطريؽ محرـ ففيو قكالف؛ أحدىما
ىس ًك ىر 
بطريؽ مجاز فإنو يسفر إلى انقضاء الككالة ،كاذا ى
يقضيالككالةقياسان عمىالجنكفكاإلغماءكاآلخراليقصيالككالةألفالككيؿبالخصكمةفي
ىذهالحالةبحكـالصاحي .
()2
سكر الككيؿ بالخصكمة يسفر إلى انقضاء الككالة
اما الحنابمة ذىب إلى القكؿ  أف ي

المسكرات ألنو بسكره أصبح فاسقان في حيف يستمزـ فيو العدالة
بغض النظر عف طريؽ اتخذه ي
كاألمانة .
( )3
سكر الككيؿ بالخصكمة ال يقضي الككالة ألنو يبقى محتفظان
أما األمامية  فقاؿ إف ي

بأىميتوبالرغـمفسكره .
أمامكقؼالقكانيفالكضعيةفقدأخذت ( )4بمكتالككيؿأكخركجوعفاألىميةسببان يؤدم
إلىانقضاءالككالةعمكماكمنياالككالةبالخصكمة .
كيتكارلالسببفيذلؾأفالمككؿاختارككيموألحكاؿيسكدفييااالعتبارالشخصي(،)5
ثةالككيؿبالخصكمة)أفيحمكامحموفيمباشرةالككالةبالخصكمة،

فإذاماتفاليجكزلكرثتو(كر
كماانويستكجبتمتعالككيؿبالخصكمةباألىميةالكاممة،فإذاكقععمىأىميتوحادثمفالحكادث
كالمكانع،فإنويسمبالصالحيةفيمباشرةخصكمتوكخصكمةغيره .

()1الرممي،مرجعسابؽ،ص.55

()2ابفقدامةالمقدسي،المغني،مرجعسابؽ،ص.244
()3الحمي،مرجعسابؽ،ص.133

()4المادة()4/862مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة()714مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()5د.عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص .40
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كيالحظعمىالقكانيفالكضعيةأنياتنقضيالككالةعمكمان كمنياالككالةبالخصكمة بمكت
الككيؿأكبخركجوعفاألىميةدكفانقطاعىذااالنتياءعمىمعرفةالمككؿأكرضاءالغيرفي
حالة ارتباط حؽ الغير بيا ،كىذا يعني أف الككالة بالخصكمة تنقضي في حاؿمكت الككيؿ أك
خركجوعفاألىميةكافتعمؽبياحؽالغير .
اما القكاعد العامة( )1لعقد الككالة في القانكف األردني كالمصرم تفرض عمى كرثة الككيؿ
الذيف يتمتعكف باألىمية المطمكبة لمقياـ باألعماؿ التحفظية بإبالغ المككؿ بكفاة الككيؿ كاتخاذ
اإلجراءاتالالزمةلحفظحقكؽالمككؿكصكنيا،كبكجوعاـالقياـبكافةماتقتضيواألحكاؿكاتخاذ
مايمزـمفالكسائؿكاإلجراءات لصكفمصالحالمككؿإلىأفيستطيعالمككؿأكمفيقكـمقامو
لتكلي أعماؿ الككالة( )2إال أف ىذا الحكـ ال يستطاع العمؿ بو في سير الككالة بالخصكمة ألف
إجراءاتالتقاضيالتتخذنيابةعفالخصكـإالمفقبؿككالءالخصكمةالذيفأباحليـالقانكف
ذلؾ .
كالىنحكذلؾ،فإفحذؼاسـالمحاميالككيؿبالخصكمةمفجدكؿالمحاميفأكحظره
مفمزاكلةممارسةالمينةيعدباعثايكجبانقضاءالككالةبالخصكمةذلؾانواليجكزقانكنانلمف
استثنىاسمومفجدكؿالمحاميفأكانقطعتعالقتوبالمحاماةألمسببمفاألسبابأفيباشر
أمعمؿمفأعمالياكمنياالتككؿفيخصكماتالغيرإالأفيعادتسجيؿكتدكيفاسموبجدكؿ
المحاميف المزاكليف ،كما أف المحاكـ كالدكائر الرسمية كشبو الرسمية ال يبيح ليا قبكؿ مراجعة

()1المادة(/862ؼ)4مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة(/717ؼ)2مفالقانكفالمدنيالمصرم .
()2د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج،7مرجعسابؽ،ص .649
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المحامي أك ككالتو في الدعكل ألف اسمو يككف قد انشطب مف جدكؿ المحاميف في تمؾ
األحكاؿ( .)1
كأف انقضاء الككالة بالخصكمة في القانكنيف ( )2األردني كالمصرم بعمة مكت الككيؿ أك
خركجوعفاألىميةال تسفرإلىقطعالسيرفي الخصكمةمكانتيافي ذلؾمكانةعزؿ الككيؿ
بالخصكمةأكاعتزالو،كانمالممحكمةتأخرالنظرفيالدعكلخالؿمدةمناسبةكتبمغالمككؿبذلؾ
و
وبذاتوأكيقكـبتككيؿككيؿجديد .
حتىيستمكفمفمباشرةخصكمت
ىذاكيالحظأفمكتالككيؿبالخصكمةأكخركجوعفاألىميةيحجبعنوأكعفكرثتو
كامؿ األتعاب المتفؽ عمييا كيقتصر حقو عمى المطالبة بأتعاب المثؿ كما أف استحقاؽ كامؿ
األتعابالمتفاىـعمييامرىكفباستكماؿالميمةالمككمةإليوكالمتمثمةبحسـالخصكمة،كافمكتو
أكخركجوعفاألىميةحاؿدكفذلؾممايستمزـتحديدأتعابوفيضكءمابذلومفمجيكدفي
خدمةالمككؿمالـيتفؽعمىخالؼذلؾ،كبيذاالتكجوأخذ( )3قانكفنقابةالمحاميفالنظامييف
األردنيإذنصعمىحؽكرثاءالمحاميمطالبةالمككؿبأتعابالمثؿعمابذلوفعالن مكرثيـمف
مجيكدفيبداءكمباشرةخصكمةالمككؿ .
كيرلالباحثافالمشرعاألردنيكافمكفقاحيفأخذافمكتالمككؿكفقدهاألىميةيكقؼ
الككالةبالخصكمة حتى لك عمـاكلـ يعمـاألصيؿ كذلؾ ألنو األعماؿالتييباشرىا المككؿ قد
تكقفتبمكتواكفقداألىميةفالمحكمةىيالمكافالذمتسيرفيوالخصكمةفعمـالمحكمةيكفي
سكاءكافكفاةاـفقدافأىميةككفؽالمشرعأيضاحيفعدافمسؤكليةكرثةالمككؿتتكقؼحيف 

()1د.عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص .42
()2المادة()130مفقانكفالمرافعاتالمدنيةالتجاريةالمصرم .
()3المادة()49مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردني .
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المطمب الثالث
حسم الخصومة
إفمفالبديييالقكؿإفالككالةتنقضيباستكماؿالككيؿالعمؿالذمككؿفيوذلؾأفكافةالتعاقدات
تنقضيبإنفاذمضمكنياكمحتكاىا،فمككمؼفيشراءسيارةمحددةلمككموفاشتراىا،أككمؼباستالـديفمككمو
فستممو،أكخكؿباستئجاربيتبمكاصفاتخاصةفأستأجرىا،فإفالككالةفيىذهالحالةتنقضيإلتماـالككيؿ
الميمةالتيكمؼبيا .
اف انياء المككؿ بو دافعا يسفر إلى انقضاء الككالة )1(،كيرل البعض مف مفسركف المجمة باف انياء
المككؿبويككفبقياـالمككؿبذاتومباشرةخصكمتوالتيككؿفييا،كقديككفبإيفاءاكبإتماـالككيؿاألمرالمككؿ
بوكعدإتماـالمككؿبومفقبؿالمككؿذاتوبدرجةالعزؿالحكمي( .)2
أف المالكية يسعكف إلى قصكر فترة الخصكمة كالى فضيا في أسرع حيف ممكف ،ألف الخصكمة غير
مرغكبفيياشرعا  نً(، )3إذيركفلزكـتجديدالككالةبالخصكمةإذالـيبدأالككيؿخصكمةالمككؿستةأشيركلـ
تكفككالةعامة،فإفثبتمضيستةأشيرعمىالتككيؿكلـيقـالككيؿبمباشرةالخصكمة،فإفالقاضييسأؿ
المككؿالمتكاجددكفالغائبعف كجكدالتككيؿمفعدمو،كأماإذاكافالككيؿقدناشبخصكمةالمككؿ،إالأنو
طاؿ زمنيا سنكات فإف الككيؿ عمى ككالتو كال تستكجب إلى تجديدىا( ،)4فقد جاء في شرح منح الجميؿ عمى
مختصرالعالمةالخميؿأنو(:رأيتبعضشيكخنايستكثرإمساؾالككيؿعمىالخصكمةستةأشيرأكنحكىاكيرل
تجديدالتككيؿالككالةعمىالخصكمة إذاسقطمفرسميالفظدائمةمستمرة،كافطاؿأمدىاكستةأشيرسقطت
و
إالبتككيؿثافكافخاصـكتابعخصاموفالتستمزـلتجديدالتككيؿ)( .)5

()1المادة()1526مفمجمةاألحكاـالعدلية .
()2عميحيدر،مرجعسابؽ،ص .662

()3عبدالمحسف،تيسيرمحمد،مرجعسابؽ،ص .136

()4الشي محمدعميش،مرجعسابؽ،ص392؛كابفجزمالكمبي،مرجعسابؽ،ص .323
()5نقالنعفالشي محمدعميش،مرجعسابؽ،ص .392
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اء أتـذلؾمفقبؿ
لقدأخذتالقكانيفالكضعيةبانقضاءالككالةعمكمان عندإكماؿالعمؿالمككؿفيوسك ن
الككيؿذاتوأـمفقبؿالمككؿ،فقدنصتالمادة()1/864مفالقانكفالمدنياألردنيعمىأنو(:تنقضيالككالة
بإتماـالعمؿالمككؿبو)كنصتالمادة()714مفالقانكفالمدنيالمصرمعمىأنو(:تنقضيالككالةبإتماـالعمؿ
فيو) .
إف انقضاء الككالة ليذا السبب يعد انقضاء اعتياديان( )1لمككالة بصكرة عامة ،كأنو يصدؽ عمى الككالة
بالخصكمةبتشبيييانكعانخاصانمفأنكاعالككالة(،)2إالأفإكماؿالعمؿمكضعالككالةبالخصكمةيتـمفخالؿ
حسـالخصكمةذلؾأفبحسـالخصكمةيككفتنفيذالككالةقدأنجزكافماتباعدىااليككفلمككالةبالخصكمة
مكضكعتقكـعميوسكاءأنجحالككيؿفيميمتوأـلـينجحأمسكاءأكسبالدعكلأـخسرىا،إالإذااجماع
الطرفافعمىنفاذالتككي ؿبعدحسـالخصكمةليشمؿصالحيةتمثيؿالمككؿفيدعاكلأخرلأكصالحيةاتخاذ
إجراءاتالتنفيذكبيذانككفأماـككالةعامةبالخصكمة .
كتقتطعالخصكمةغالبانعندأخذالحكـالقضائيالصادرفيياالدرجةالقطعيةألفالخصكمةقبؿالكصكؿ
إلىىذهالمرحمةتعدساريةكمحالن التخاذإجراءاتالتقاضي،كماأفالقضاءبعدىذهالمرحمةيمتنععميوالنظر
في شأنيا ثانية امتثاالن لمبدأ سبؽ الفصؿ في النزاع( ،)3ما لـ يتحقؽ داع مف دكاع إعادة المحاكمة (( )4إعادة
المرافعة) 
يرلالباحثافالقانكففرؽبيفحالةالككالةبالخصكمةبقضيةماكالككالةبالخصكمةبشكؿعاـفالككالة
بقضية معينة تنتيي بمجرد الفصؿ فييا بحكـ مبرـ اما إذا كانت الككالة بالخصكمة تشمؿ أم خصكمة كليس
محصكرةبقضيةماتبقىقائمةحتىيتـفسخيااكمكتأحدطرفييااكفقدانواىميتيـكماتـذكرهسابقان .



()1أستاذناالدكتكرعباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص .40
()2د.أحمدىندم،الككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص .144

()3المادة()1/111مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني .
()4المادة()213مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني .
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الفصل الخامس
الخاتمة
تناكلتىذهالرسالةمكضكععقدالككالةبالخصكمة،حيثيعتبرىذاالعقدمفالناحيتيفالعمميةكالعممية،
فمفالناحيةالعمميةفيكمفالعقكدالمسماةالميمةحيثخصوالمشرعاألردنيبأحكاـخاصةفيالمكاد(-833
)867فيالقانكفالمدنياألردني،امابالنسبةلمناحيةالعمميةفيمثؿعقدالككالةجانباىامامفجكانبالتعامؿ
اليكميكمظيرميمامفمظاىرالتعاكفاالجتماعيبيفاالفراد.كبينتالدراسةاىـاالحكاـالتيتترتبعمىعقد
الككالةكىيتمؾااللتزاماتالتييمتزـبياالككيؿكالتيكانتمكضكعىذهالرسالةكذألؾألنياابرزجكانبالعالقة
القانكنيةبيفأطراؼعقدالككالة،كافتكضيحمضمكفتمؾااللتزاماتبشكؿجيدكممحكظسكؼيقمؿمفحاالت
النزاعاتكالخصكماتالقضائيةبيفاطراؼالككالة،كالتييككفاحدأسبابياعدـفيـالككيؿاللت ازماتوممايعكس
نتيجةسمبيةعمىتعزيزقدرةالككيؿفيالقياـبالعمؿالمكمؼبوبالشكؿالمطمكب،عممابافالقانكففرضعمى
الككيؿااللت ازـبحدكدالككالةدكفزيادةاكنقصاف،حيثيككفالككيؿمسؤكالفيحالةتجاكزهتمؾالحدكد،لذألؾ
كضعالمشرعاألردنيأحكاـخاصةبمجاكزةالككيؿفيالبيعكالشراء .
كقدتناكلتىذهالدراسةكؿىذهاألمكركتكصمتالىنتائجكتكصياتنذكرىافيمايأتي :

اوالً :النتائـج

.0

افالمشرعاألردنيخصعقدالككالةبأحكاـخاصةفيالمكاد()867-833مفاالقانكفالمدنياألردني.

.9

افالككيؿممزـبحدكدككالتوعندتنفيذالعقدكاليجكزلوتجاكزتمؾالحدكداالإذاكافالتجاكزفيومنفعة
لممككؿ.
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.3

تتصؼالككالة بالخصكمةبأنياعقدرضائيالنعقادىابتكافؽإرادةالمككؿمعإرادةالككيؿبالخصكمة،إال
أنو يستمزـ إثبات التككيؿ كالصالحيات الممنكحة لمككيؿ أكالن كمف ثـ قبكلو مراجعتو كتمثيمو لممككؿ كالترافع
عنوأماـالقضاء.

.4

الككالةبالخصكمةىي ككالةاتفاقيةإالأنيامفنكعخاصلكجكداختالؼبينياكبيفالقكاعدالعامةلعقد
الككالة،ىذااالختالؼتفرضوطبيعةالخصكمةكتقاليدمينةككالءالخصكمة،كمنياأفالككيؿبالخصكمة
اليتقيدبتكجيياتالمككؿكآرائوإذاكانتمخالفةلقكاعدالمينةكأصكليا .

.5

يمتزـ الككي ؿبالخصكمةبرد األمكاؿ التيتسمميا مف المككؿ بغية تنفيذ الككالة مف الغير لحساب المككؿ،
اء حصؿ عمييا مف
ككذلؾ يمتزـ برد ما في حكزتو مف دفاتر كسجالت ككثائؽ كغيرىا مف المستندات سك ن
المككؿأكمفخصموبعدانتياءالككالةأكعندطمبالمككؿمنوذلؾ،كيترتبعمىىذاااللتزاـأفيعد
المككؿقائمةحسابمفصمةكشاممةألعماؿالككالةكتنفيذىاكمكثقةبكصكالتالقبض .

.6

يقتضيتنفيذالككالةبالخصكمةتخصيصنفقاتإلنجاز ميمةالككيؿبالخصكمة،كاألصؿأفالمككؿىك
الذميقكـباإلنفاؽعمىخصكمتو ألنوصاحبالمصمحةفييا،كاذاقاـالككيؿبالخصكمةباإلنفاؽمفمالو
الخاصعمىخصكمةمككمو،فافاألخيريمزـبردىذهالنفقاتميماكافحظالمككؿمفالنجاحفيميمتو،
كيشترطفيىذهالنفقاتأفتككفمعتادةكمعقكلةكمشركعة.

ثانياً :التوصيـات
لعؿمفأىـالتكصياتمايتعمؽبالجانبالعاـمفالككاالتبالخصكمةمفحيثالنقاطالتالية :

.0

ضركرةتعديؿنصالمادة()833مدنيأردنيكالتيتنصعمىمايمي(الككالةعقديقيـالمككؿبمقتضاه
شخصان اخر مقاـ نفسو في تصرؼ جائز معمكـ) بحيث يصبح نصيا كالتالي (الككالة عقد يقيـ المككؿ
بمقتضاهشخصان اخرمقاـنفسو،كفيحياتو،لمباشرةتصرؼقانكنيجائزكمعمكـ)كذلؾالفتقيدتصرؼ
الككيؿبافيككففيحياةالمككؿيخرجبذلؾااليصاءألنو انابةبعدمكتالمكصي،كتقييدالتصرؼالذم
يقكـ بو الككيؿ بالتصرؼ القانكني ،يخرج بذلؾ االعماؿ المادية كذلؾ الككالة ترد فقط عمى التصرفات
القانكنية .
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.9

نقترحعمىالمشرعاألردنيبالنصعمىجكازخركجالككيؿعفحدكدككالتوفيحالةكجكدظركؼتقدر
معيا مكافقة المككؿ ،كفي حالة تعذر عمى الككيؿ ابالغ المككؿ بخركجو عف الككالة ،كما فعؿ المشرع
المصرمفيالمادة()703كالمشرعالعراقيفيالمادة()933كذلؾالفالككيؿعمىدرايةبإرادةالمككؿكقد
تستجدظركؼجديدةيتكقعفيياالككيؿافالمككؿيكافؽعمييا.

.3

زيادة مستكل التثقيؼ كالكعي لدل المكاطنيف بالككاالت بالخصكمة؛ كال سيما ما يتعمؽ منيا باعتقادات
المككميف بأف المحامي كككيؿ خصكمة مطمكب منو االلتزاـ بتنفيذ كتحقيؽ نتيجة بينما الكاقع أف الجيد
المطمكبمفالمحاميااللتزاـببذؿالجيدكالعنايةالالزميفلمحفاظعمىمصالحالمككؿ.

.4

كمفضمفاألمكراليامةكالتيأرلافالمشرعاألردنيغفؿعفالنصعميياىيعدـتحديدميمةمعينة
يتـ خالليا اما إجازة اك رفض تصرؼ الككيؿ الذم جاكزالحدكد المرسكمة لمككالة ،اك الككيؿ الذمعمؿ
بدكفككالةأصال(الككالة الظاىرة)معينةيتـخالليااماإجازةتصرؼالككيؿاكرفضو يجعؿذكمالشأف
فيكضعقمؽكغيرمستقركفيحالةترقبمفقياـالمككؿامابإجازةتصرؼالككيؿاكرفضو .



80

قائمة المصادر والمراجع
أوالً مصادر المغة العربية:
بعد القرآن الكريم
 .1إبراىيـأنيسكعبدالحميـمنتصركعطيةالصكالحيكمحمدخمؼاهلل،المعجـالكسيط،جػ،2ط،2دارإحياء
التراثالعربي،بيركت،دكفسنةطبع .
 .2إبراىيـ مصطفىكاحمد حسفالزياتكحامد عبد القادركمحمد عمي النجار،المعجـ الكسيط،ج ،2مطبعة
مصر،مصر .1961،

 .3احمدبففارسبفزكريا،معجـمقاييسالمغة،ط،1دارإحياءالتراثالعربي،بيركت .2001،
 .4إسماعيؿبفحمادالجكىرم،تاجالمغةكصحاحالعربية(الصحاح)،تحقيؽاحمدعبدالغفكرعطار،ج،5
ط،3دارالعمـلممالييف،بيركت .1984،
 .5السيدمحمدمرتضىالزبيدم،تاجالعركس،المجمدالثاني،دارليبيا،بنغازم،دكفسنةطبع .

 .6عبداهللالعاليمي،الصحاحفيالمغةكالعمكـ،المجمدالثاني،دارالحضارةالعربية،بيركت،دكفسنةطبع .
 .7مجدالديفمحمدبفيعقكبالفيركزآبادم الشيرازم،القامكسالمحيط،ج،4دارالعمـلمجميع،بيركت،دكف
سنةطبع .
 .8محمدبفأبيبكربفعبدالقادرالرازم،مختارالصحاح،دارالرسالة،الككيت .1983،

ثانياً-مصادر الفقو اإلسالمي:
 .1البيكتي،كشاؼالقناععفمتفاإلقناع،ج،4مكسكعةالفقوكأصكلو(قرصليزرم) 
 .2الحصني،اإلماـتقيالديفأبيبكربفمحمدالحسينيالحصنيالدمشقيالشافعي،كفايةاألخيارفيحؿ
غايةاالختصار،ج،1ط،4إدارةإحياءالتراثاإلسالمي،قطر .1985،
 .3الخرشي،الخرشيعمىمختصرسيدمخميؿ،كبيامشوحاشيةالشي عميالعدكم،ج،3دارالفكر .
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ثالثاً-مصادر قانونية:
اىيـسيداحمد،مسؤكليةالمحاميفقياكقضاء،دارالنيضةالعربية،مصر .2004،
 .1إبر
ن

 .2احمدأبكالكفا،التعميؽعمىنصكصقانكفالمرافعات،ط،5منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،دكفسنةالنشر .
 .3احمدأبكالكفا،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،ط،14منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .1986،

بية،القاىرة .1995،

 .4احمدمحمداسعد،نحكإرساءنظاـقانكنيلعقدالمشكرة،ط،1دارالنيضةالعر
 .5احمدمسمـ،التأصيؿالمنطقيألحكاؿانقضاءالخصكمة،دارالكتبالقانكنية،عماف .1998،
 .6احمدمميجي،رككدالخصكمةالمدنية،ط،2دارالنيضةالعربية،القاىرة .1991،
 .7أحمدىندم،أصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية،الدارالجامعية،بيركت .1989،
 .8احمدىندم،التمسؾبسقكطالخصكمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة .1991،
 .9احمدىندم،الككالةبالخصكمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة .1992،
 .10آدـكىيبالنداكم،المرافعاتالمدنية،دارالكتب،بغداد .1988،
 .11آدـكىيبالنداكم،فمسفةإجراءاتالتقاضيفيقانكفالمرافعات،ط،1مطبعةالتعميـالعالي،بغداد .1988،
 .12أمينةالنمر،أصكؿالمحاكماتالحقكقية،ط،2الدارالجامعية،بيركت .1988،

 .13أمينةالنمر،قكانيفالمرافعات،كتاباألكؿ،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .1982،
 .14أنطكافغنطكس،أتعابالمحامي،مطبعةصادر،دكفمكافكسنةالطبع .
 .15أنكر العمركسي ،التعميؽ عمى نصكص القانكفالمدني المعدؿ ،ج ،3دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية،
 .1983

 .16جعفرمحمدجكادالفضمي،الكجيزفيالعقكدالمدنية،دارالثقافة،عماف .1997،
 .17جالؿعميالعدكم،أصكؿااللتزامات،منشاةالمعارؼ،اإلسكندرية .1997،
 .18جماؿمدغمش،أحكاـالككالةفياجتياداتمحكمةالتمييزاألردنية،ط،1دارالبشير،عماف .1994،
 .19جماؿمدغمش،شرحالقانكفالمدني،العقكدالمسماة،األردف .
 .20جماؿ مدغمش ،مجمكعة اجتيادات الييئة العامة لمحكمة التمييز األردنية فيالقضايا الحقكقية ،دار المكتبة
الكطنية،عماف .1996،

 .21جماؿمدغمش،مجمكعةاجتياداتمحكمةالعدؿالعميافيقضاياالمحاميف،دكفذكراسـالمطبعة،عماف،
 .2000
 .22جماؿ مكلكد ذيباف ،ضكابط صحة كعدالة الحكـ القضائي في الدعكل المدنية ،دار الشؤكف الثقافية العامة،
بغداد .1992،

 .23جكرجككىندم،أصكؿالمحاماةكففالمرافعة،ترجمةالدكتكرعبدالرسكؿالجصاني،مطبعةالزماف،بغداد،
 .2001
 .24حامدالشريؼ،ففالمرافعة،ط،2دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية .1996،
 .25حسفمحمدعمكب،استعانةالمتيـبمحاـفيالقانكفالمقارف،دارالنشرلمجامعاتالمصرية،القاىرة .1970،
 .26خمدكفمحمدعقمةحماشا،أحكاـالشفاعةكأثرىافيالحقكؽ،دارالثقافة،عماف .2001،
 .27خميؿجريج،محاضراتفينظريةالدعكل،مؤسسةنكفؿ،بيركت .1980،
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 .28سعيداحمدشعمة،قضاءالنقضالمدنيفيالعقكد،ج،2منشاةالمعارؼ،اإلسكندرية .2000،
 .29سعيدأحمدشعمة،قضاءالنقضالمدنيفيالعقكد،ج،2منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .2000،

 .30ضياءشيتخطاب،بح كثكدراساتفيقانكفالمرافعاتالمدنيةالعراقي،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،
دكفمكافالطبع .1970،
 .31طوأبكالخير،حريةالدفاع،ط،1منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .1971،
 .32عباس العبكدم ،شرح أحكاـ قانكف المرافعات المدنية،دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ،دار الكتب،
المكصؿ .2000،

 .33عبدالجبارناجيالمالصالح،مبدأحسفالنيةفيتنفيذالعقكد،ط،1مطبعةاليرمكؾ،بغداد .1973،
 .34عبدالحميـعبدالمطيؼالقكني،مبدأحسفالنيةكأثرهفيالتصرفات،دكفاسـالمطبعةكمكافالطبع .1997،
 .35عبد الحميد الشكاربي كعز الديف الدناصكرم ،المسؤكلية في ضكء الفقو كالقضاء ،القاىرة الحديثة لمطباعة،
القاىرة .1988،

 .36عبدالخالؽعزت،قانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةكالقكانيفالمتعمقةبو،ط،1دارالمعارؼ،مصر .1956،
 .37عبدالرحمفالعالـ،شرحقانكفالمرافعاتالمدنيةرقـ 83لسنة 1969معالمبادئالقانكنيةلق ارراتمحكمة
التمييزالعراؽمرتبةعمىمكادالقانكف،ج،2مطبعةالعاني،بغداد .1972،
 .38عبدالرزاؽاحمدالسنيكرم،الكسيطفيشرحالقانكفالمدني ،ج،7المجمد األكؿ،العقكدالكاردةعمىالعمؿ
(المقاكلةكالككالةكالكديعةكالحراسة)،دارالنيضةالعربية،القاىرة .1964،

 .39عبدالرزاؽالسنيكرم،شرحالقانكفالمدني،النظريةالعامةلاللتزامات(نظريةالعقد)،دارالفكر .
 .40عبدالقادرالفار،مصادرااللتزاـ،ط،1مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف .1998،
 .41عبدالمكلىعميمتكلي،النظاـالقانكنيلمحساباتالسرية،ط،2دارالنيضةالعربية،القاىرة .2003،

 .42عثمافالتكركرم،الكجيزفيشرحقانكفأصكؿالمحاكماتالشرعية،ط،1دارالثقافة،عماف .1997،
 .43عدناف إبراىيـ السرحاف ،شرح القانكف المدني العقكد المسماة في المقاكلة كالككالة كالكفالة ،ط ،1مكتبة دار
الثقافة،عماف .1996،
 .44فرنافبالي،عالقةالمحاميبزبائنو،عماف .1998،

 .45محمدعبدالمطيؼ،القضاءالمستعجؿ،ط،2القاىرة .1962،
 .46محمدكامؿمرسيبؾ،العقكدالمدنيةالصغيرة،ط،3مطبعةفتحاهللالياسنكرم،مصر .1942،
 .47مدحتالمحمكد،شرحقانكفالمرافعاتالمدنيةرقـ 83لسنة 1969كتطبيقاتوالعممية،ج،1شركةالحساـ،
بغداد .1994،
 .48مركافكككبي،العقكدالمسماة،دراسةمقارنة،ط،2دكفاسـالمطبعة،بيركت .1993،

 .49معكضعبدالتكاب،المرجعفيالتعميؽعمىقانكفالمرافعات،ط،1منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية .2000،
 .50معكضعبدالتكاب،الكسيطفيقضاءاألمكرالمستعجمة،ط،2منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،دكفسنةالطبع .
 .51مفمحعكادالقضاة،أصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتنظيـالقضائي،ط،3مكتبةدارالثقافة،عماف .1998،
 .52مكريسنخمة،الكامؿفيشرحالقانكفالمدني،ج،8منشكراتالحمبي،بيركت .2001،
رابعاً-رسائل جامعية:
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 .1أجيادثامرالدليمي،عكارضالدعكلالمدنية،رسالةماجستيرمقدمةإلىمجمسكميةالقانكفجامعةالمكصؿ،
 .2001

 .2إياداحمدالبطانية،االعتبارالشخصيكأثرهفيالتعاقد،رسالةماجستير مقدمةإلىكميةالقانكفجامعةبابؿ،
 .1999
 .3تيسيرمحمدعبدالمحسفطو،الككالةبالخصكمة(فقوالمحاماةفيالشريعةاإلسالمية)رسالةماجستيرمقدمة
إلىكميةالدراساتالعمياالجامعةاألردنية .1994،

 .4جابرميناشبؿ،االلتزاـبالمحافظةعمىسرالمينة،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفكالسياسةبجامعة
بغداد .1984،
 .5جميؿ الساعدم ،كفالة حؽ الدفاع أثناء نظر الدعكل المدنية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانكف
كالسياسةجامعةبغداد .1993،

 .6رعد مقداد محمكد الحمداني ،النظاـ المالي لمزكجيف ،رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانكف ،جامعة
المكصؿ .2001،
 .7عدنافخمؼمحي،جريمةإفشاءسرالمينةفيالقانكفالعراقي،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفبجامعة
بغداد .1998،
 .8عمارسعدكفالمشيداني،القضاءالمستعجؿ،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفجامعةالمكصؿ .2000،

 .9عمر محمد حممي الشريدة ،حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ ،رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانكف
جامعةبابؿ .2000،
.10

فارسعميالجرجرم،التبميغاتالقضائيةكدكرىافيحسـالدعكلالمدنية،أطركحةدكتكراهمقدمةإلىمجمس

كميةالقانكف،جامعةالمكصؿ .2004،

.11

محمد جابر الدكرم ،مسؤكلية المقاكؿ كالميندس في مقاكالت البناء كالمنشآت الثابتة بعد إنجاز العمؿ

كتسميمو،رسالةماجستيرمقدمةإلىمجمسكميةالقانكفكالسياسة،جامعةبغداد .1975،
خامساً-البحوث:
 .1احمد ىندم ،المكسكـ التعميؽ عمى مكقؼ قانكف المحاماة الككيتي الجديد مف المحامي تحت التمريف ،بحث
منشكرفيمجمةالحقكؽ،السنةالثانيةكالعشركف،العددالثاني،الككيت .1998،
 .2زىير البشير المكسكـ "قاعدة الدفع بعدـ التنفيذ" ،مجمة القانكف كالسياسة ،كمية القانكف ،جامعة بغداد ،العدد
األكؿ .1976،

 .3عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيالككالةبالخصكمة"،منشكرفيمجمةالرافديفلمحقكؽ،تصدرىاكميةالقانكف
جامعةالمكصؿ،العدد،6ذمالقعدة1419ىػ-آذار .1999
 .4عبدالحميداألحدب،مسؤكليةالمحاميالمينية،بحثمنشكرفيالمجمكعةالمتخصصةفيالمسؤكليةالقانكنية
لممينييف،ج،2المسؤكليةالمينيةلممحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت .2000،
 .5عبدةجميؿعصكب،مسؤكليةالمحاميالمينيةبيفالنظريةكالتطبيؽ،بحثمقدـلممؤتمرالعمميالسنكملكمية
الحقكؽ بجامعة بيركت العربية ،منشكر في المجمكعة المتخصصة في المسؤكلية القانكنية لممينييف ،ج،2
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المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،
 .2000

 .6عزيز كاظـ جبر المكسكـ "االمتناع المشركع عف تنفيذ العقد ،قاعدة الدفع بعدـ التنفيذ" ،دراسة مقارنة بالفقو
اإلسالمي،مجمةالرافديفلمحقكؽ،تصدرعفكميةالقانكفجامعةالمكصؿ،العدد،16المجمداألكؿ،السنة
الثامنة .2003،
 .7القاضيحسيفعبدالمطيؼحمداف،العنصراألخالقيفيمسؤكليةالمحاميعفأخطائوالمينية،بحثمقدـ
إلى المؤتمر العممي السنكم لك مية الحقكؽ جامعة بيركت العربية ،كالمنشكر في المجمكعة المتخصصة في

المسؤكليةالقانكنيةلممينييف،ج،2المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،
منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت .2000،
 .8ماجدراغبالحمك،المسؤكليةالمينيةلممحاميفبيفالشريعةكالقانكف،بحثمنشكرفيالمجمكعةالمتخصصة

في المسؤكلية القانكنية لممحاميف ،جػ  ،2المسؤكلية المينية لممحاميف كالميندسيف ،القسـ األكؿ ،مسؤكلية

المحامي،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت .2000،
 .9محمداحمدلكك،مسؤكليةالمحاميالمدنيةكالتأديبيةكالجزائية،بحثمقدـإلىالمؤتمرالعمميالسنكملكمية
الحقكؽ بجامعة بيركت العربية كالمنشكر في المجمكعة المتخصصة في المسؤكلية القانكنية لممينييف ،ج،2
المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،

 .2000

 .10محمدبفإبراىيـالغامدم،التككيؿفيالخصكمةفيالفقواإلسالميممخصبحثمنشكرعمىاالنترنت
مكقع http://www.uqu.salmajalot/shariaramag/mag 24/fo8.htm:
.11

محمدكامؿمرسيبؾ،أجرةالككيؿ،بحثمنشكرفيمجمةالقانكفكاالقتصاد،العددالسابع،السنةالثامنة،

.12

محمكدالجبكر،استعانةالمتيـبمحاـفيالقانكفاألردني،بحثمنشكرفيمجمةالبمقاءلمبحكثكالدراسات

 .1938

تصدرعفعمادةالبحثالعمميفيجامعةعمافاألىمية،المجمد،9العدد،1نيساف .2002
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سادساً-القوانين ومجموعة المبادئ واألحكام والسوابق القضائية:
 .1قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقـ()24لسنة .1988
 .2قانكفاإلثباتالمصرمرقـ()13لسنة 1968
 .3قانكفالعقكباتالمصرم .
 .4قانكفالمحاماةرقـ()17لسنة .1982
 .5القانكفالمدنياألردنيرقـ()43لسنة .1976
 .6القانكفالمدنيالعراقيرقـ()40لسنة .1951
 .7القانكفالمدنيالمصرمرقـ()131لسنة .1948
 .8قانكفالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقـ()83لسنة .1969
 .9قانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرمرقـ()13لسنة 1968
 .10قانكفمحاكـالصمحاألردنيرقـ()11لسنة1972كتعديالتو .
 .11قانكفمكاتبالخدماتالعمميةكاالستشاريةفيمؤسساتالتعميـالعاليكالبحثالعمميالعراقيرقـ()7لسنة
 .1997
 .12قانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنيرقـ()11لسنة.1972


