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 الشكر والتقدير
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 ممخصال

كىي،اصةبسببطبيعتياخافالككالةبالخصكمةىيمفالعقكدالتيافردالمشرعأحكامان

الككالةجممةمف مفالعقكدالرضائيةفييتفكيضمفشخصألخرلمقياـبعمؿقانكنيكتستمـز

انياتختمؼعفكالتزاـمفالجانبيفاال،محؿكسببكتراضيالشركطالتيتتمتعبياالعقكدمف

القانكفاكالقضاء العقدا،النيابةككفالنيابةيقرىا ىيعقدغيرالافالككالةاـالككالةفيقرىا

 القانكتتمتعبجممةمفالشركطالتي،تختصبتصرؼقانكنيالـز .كفاألردنياقرىا فييمف

الرضائية المعاكضة لكالطرفييا،عقكد شخصي اعتبار عمى ،قائمة ليما الفقوكممزمو اف اال

كمنيـمفعدىا،أثبتياكمنيـمف،العقديةالصفةأسقطاختمؼعمىالطبيعةالقانكنيةفمنيـمف

مفعقكدالمقاكلةكعقكدالعمؿكمنيـمفاعتبراىاعقدغيرمسمىاالانوالككالةبالخصكمةىي

.مفنكعخاصككالتوعقد

فقدتككفالنيابةعقديةاتفاقيةاراديةكاليحؽلمككيؿتككيؿغيرةاالاذاكافمأذكفكغير

كافمخكؿدكفتحديذلؾ كاذا المسؤكلية يتحمؿ الشخصيبقىمسؤكؿعف ،لشخصاختيارهد

تقكـعمىاستثنائيةتجعمياحالةبالخصكمةفطبيعةالككالةالتييعطييالو،كالنصائح،كالتكجييات
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كاليكجدحظرعمىىذاالعمؿاالاذاكاف،السماحبتككيؿشخصلمقياـبالعمؿمفقبؿالمككؿ

ككيؿعفاطراؼالعقدكحددالقانكفبشأنو،معذاتومصرحبوككاضحانكمنعالقانكفتعاقدالككيؿ

كككفالككالةبالخصكمةعقدتنقصيمثميامثؿالعقكداالاف،العالقةبيفاألصيؿكالمككؿكالغير

بعدطبيعتيما بالخصكمة الككيؿ كاعتزاؿ بالخصكمة الككيؿ كعزؿ أسباباخرا منحتيا الخاصة

ومحؿبيذاالعقدفكفاةأمطرؼاكفقدهألىميتوتنقضيابالغمككميوكافاالعتبارالشخصيل

.الككالةبالخصكمةكتنتييالككالةبالخصكمةبحسـالخصكمةبحكـمبـر

كاىـنتيجةتكصؿاليياالباحثالككالةبالخصكمةىيككالةاتفاقيةاالانيامفنكعخاصبكجكد

 طبيعةالككالةبالخصكمةتفرضواالختالؼاختالؼبينياكبيفالقكاعدالعامةبعقدالككالةكىذا

التعاقداتإجراءتعديالتنكعيةعمىمنظكمةالتشريعاتاألردنيةلتكاكبالحداثةفيكاىـتكصية

فيعصرناالحاضركالسيمامايتعمؽمنيابالتككيالتااللكتركنيةمفخالؿالعقكدااللكتركنية.



 الوكالة. ،االنابة ،الخصومة ،الموكل ،الوكيل :الكممات المفتاحية
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Attorney of Rivalry 

“A Comparative study” 

Prepared by 

Ibrahim Mousa Al-Flyeh 

Supervised by 

Mamoun al-Hanity 

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 
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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

ؿالذمينتجيفيالمحاكـكنظرانلمتسيألىميتياظرانبكؿاطرافيانالدراسةالككالةىذهتتناكؿ

كردتالتيحؽالمجكءالىالقضاءمفأىـالحقكؽيعتبرتحديدا،حيثعفالككالةفيالخصكـ

مفتكحةلمجميعكمحميةمفالتدخؿفيشؤكنيا،كقدبينتأنكاعكأفالمحاكـفيالدستكراألردني

.كماأتاحالقانكفاألردنيلمفيمجألمقضاء(1)صاصاتياكطرؽتعييفالقضاةكعزلوالمحاكـكاخت

 مف العديد مثؿاإلجراءاتإتباع مختمفة قكانيف حددتيا المحاالتي تشكيؿ النظامية،قانكف 2كـ

أف(4)لصمحكقانكفا(3)كقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنية، القكانيفعمىمفيمجأ .كفرضتىذه

يتقدـبنفسوألثباتحقوباألدلةكالبراىيف،إالأففيبعضاألحيافيتعذرعمىالشخصالمجكء

ضيةأكككنومسافرانبنفسولمقضاء،كقدتتعمؽىذهاألعذاربالشخصنفسوكحالتواألىميةأكالمر

،فكافالبدمفأفيككؿغيرهلممثكؿأماـ(5)التطبيؽ أكخارجالبالدأكمفحيثالقانكفالكاجب

                                  
بتػػػاري ،(1952،المنشػػػكرفػػػيعػػػددالجريػػػدةالرسػػػميةرقػػػـ)(101(فػػػيالمػػػادة)1952الدسػػػتكراألردنػػػيالصػػػادرسػػػنة) (1)
8/1/2011

 (2017(لسنة)30قانكفتشكيؿالمحاكـالنظامية،رقـ)(2)

 .13/8/2017(بتاري ،5479يةرقـ)(،المنشكرفيعددالجريدةالرسم31قانكفأصكؿالمحاكماتالمدني،رقـ)(3)
 .1/8/2018(،بتاري ،5474)رقـ(،المنشكرفيالجريدةالرسمية23)رقـ(،13/2قانكفمحاكـالصمحالمادة)(4)
700(،قانكفالمرافعاتالمدنية،اإلسكندرية،دارالجمعة،ص2003ىندم،احمد،) (5)
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يمثمو القضاء، محامي خالؿ مف اال لمقضاء الشخصنفسو لجكء أحيانان القانكف يجيز ال كقد

(1)قانكنان.

ليا،كمنياأتباعاجراءاتقضائيةمةظالمنكيتطمبالبدءبالخصكمةمراعاةالقكاعدالقانكنية

معينةتضمفالحمايةالقانكنيةلحؽالمجكءالىالقضاء،كعمىمفتقعالخصكمةعميوسكاءكاف

عندالمثكؿأماـالقضاءكاصكؿالمحاماةمدعىعميوأفيككفعالمانبأصكؿالمرافعاتاـمدعي

.الخصكمةتتعمؽبجزئياتالتيكمعرفتوبالقكاعد

كيرلالباحثبافاسباباالستعانةبمفيممككفالمؤىالتكالقدراتلمدفاععفحقكقيـالى

اختالؼقدراتيـكمكاىبيـ،فقديككفصاحبالحؽضعيفانفيحجتوكفصاحتوفينقمبالحؽباطالن

عفمفغيرىـلمدفاعكالباطؿحقان.كمنيـمفيتمتعبالفصاحةكالبيافالسببالذميجعميـأقدر

فعدـتمكُّفاألفرادعمىتمثيؿأنفسيـفيمكاجيةالمحاكـالميـ،ىذاالمكضكعاختيار.كتـأنفسيـ

كتككيؿالمحاميالمحاماةظيكركظيفةالىأدلبكاسطةمحاميمتخصصاكبعضالدعكلاال

بالخصك المحاكـاألردنيفقدضيؽالمشرعمة، الشخصالمثكؿأماـ الحاالتالتييستطيعبيا

يثبتالتككؿبالخصكمة محاميكبمكجبسند إالبكاسطة المثاؿالف .بنفسو، يسمحعمىسبيؿ

(2)خالؿمحاميأستاذ المدنيةإالمف إلىمحكمةالبدايةالمدنيةالمجكءأصكؿالمحاكماتقانكف

الحضكربكاسطةىكا.فاألصؿ(3)لطمبألؼدينارأردنيكفيمحاكـالصمحالتيتتجاكزقيمةا

                                  
(5479(،المنشػكرفػػيعػػددالجريػدةالرسػػميةرقػػـ)31(،الفقػػرةاألكلػى،قػػانكفأصػػكؿالمحاكمػاتالمػػدني،رقػػـ)63المػادة)(1)

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

13/8/2017.
.1/8/2018(،بتاري ،5474)رقـ(،المنشكرفيالجريدةالرسمية23)رقـ(،13/2قانكفمحاكـالصمحالمادة)(3)
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الككالةمحاـ عقد عمى يضفي ما كىذا المحاكـ أماـ بأنفسيـ الدعكل أطراؼ حضكر كمنع

بالخصكمةأىميةكبرل.

الجزاءالىاالعداـفاصؿ،إذابمغالمحكمةبتعييفمحاميكعمىنفقةالدكلةبينماتقكـىيئة

أ األشغاؿالمؤبدة أكاالعتقاؿكأك عشرسنةكفيحاؿعدـمدلالحياة خمسة األشغاؿلفترة

قائمةالطعففيمختمىؼتقدـ.كأكجبتشريعنقابةالمحامييفأفتككيؿمحاميالمتيـاستطاعة

.المحاكـمفقبؿمحاميأستاذتحتطائمةردالدعكلشكالن

لـينظـاألحكاـالمتعمقةبعقدالككالةبالخصكمةكالمشرعالمصرمإالأفالمشرعاألردني

كعقد القانكنية النيابة في العامة القكاعد الى الرجكع يجب كلذلؾ بيا بنصكصخاصة كأثارىا

الككالة تـتنظيـاألحكاـالعامةلمنيابةلبيافيحيث المحاكـكاجتياداتالككالةفيالقانكفالمدني

بالخصكمة.تترتبعمىالككالةالتيكاآلثارعاـ،بالخصكمةكتمييزىاعفالككالةبشكؿ

عمى كيجب لشركطيا، كمستكفيو صحيح بشكؿ انعقادىا عند الككالة اآلثارمفالكثير

فيالككالةمفحيثشركطياكأسبابكالدراسةمفالضركرمالبحثكيرلالباحثافالقانكنية،

                                     .انقضائيا

 مشكمة الدراسة

لغيرة الككيؿ إنابة مكانية كا  بالخصكمة النيابة سمطة مدل البحثفي في الدراسة مشكمة تتمثؿ

طرحالتساؤؿهالدراسةيمكنناكفيىذاالسياؽحكؿإشكاليةىذالككالةبالخصكمة،انقضاءككيفية

 :التالي

ىؿمفالممكفاإلنابةفيالككالةبالخصكمة،كىؿتحسباآلثارالمترتبةعمىانتياءالككالة

؟عمىاإلنابةبالككالةفيالخصكمةبالخصكمة
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 أىداف الدراسة

األتية:اؼتيدؼالدراسةإلىتحقيؽاألىد

التعرؼعمىماىيةالككالةبالخصكمةكشركطياكخصائصيا. (1

 كمكضكعيا.ىذهاإلنابةتكضيحإنابةالمحاميبالخصكمةكنطاؽ (2

 الككالةبالخصكمة.انتياءتحديدطرؽ (3

 

:أىمية الدراسة  

بالنظرألىميةمكضكعىذهالدراسةكىكالككالةبالخصكمة،كلكيتككفىذهالدراسةعمى

 لذا المكضكع، الدراساتفيىذا مف بخالؼالكثير كالتخصصية األىمية فيارتأيناجانبمف

كالبحثاإلنابةبالككالةبالخصكمةعمىجزئيةفيسياؽىذاالمكضكع،دراستناىذهعمىالتركيز

 بشكؿحصرم،احكاميابكافة الدراسة ىذه البحثالتيسترتكزعميو كافيمثؿنقطة ما كىذا ،

بعيدانعفالسردالعاـلكافةأحكاـعقدالككالةبالخصكمةدكفالتركيزعمىجزئيةذاتأثربالغ

.األىمية

 أسئمة الدراسة:

إمكانيةإنابةالككيؿعمىالسؤاؿالرئيساآلتي:ماىياإلجابةتسعىالدراسةالمقترحةإلى

 :اآلتية عمىاألسئمةالفرعيةاإلجابةكماتسعىالىبالخصكمة،الككالةانقضاءلغيرةككيفية

 ماىيالككالةبشكؿعاـ؟ .1

 كالككالة؟ماىكالفرؽبيفاالنابة .2

كخصائصيا؟ماىيةالككالةبالخصكمة .3
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اإلنابةبالخصكمة .4  كنطاقيا؟مامفيـك

عدمو؟مامدلسمطةالككيؿبالخصكمةكمنحوالحؽباإلنابةمف .5

اإلنابة؟كأثرىاعمىانتيائياماىيأثارالككالةبالخصكمةكطرؽ .6

 

 

 

 

 حدود الدراسة

  الموضوعية:الحدود -0

تقتصرىذهالدراسةعمىمعالجةمفيكـالككالةبالخصكمةكأركانياكشركطياكآثارىاضمف

 المحاميف نقابة كقانكف األردني المدني القانكف كىي اال الدراسة محؿ أصكؿالقكانيف كقانكف

 المدني، المحاكمات 31)رقـ الرسمية الجريدة عدد في المنشكر ،) بتاري ،5479)رقـ )

13/8/2017.

 الزمنية:الحدود -9

.1976ة(لسن43رقـ)المدنياألردنيالقانكف .1

.1961ة(لسن9أصكؿالمحاكماتالجزائيةرقـ)قانكف .2

.1988(لسنة24أصكؿالمحاكماتالمدنيةرقـ)قانكف .3

.1972ة(لسن11نقابةالمحامييفرقـ)قانكف .4

.1952(لسنة22قانكفالبيناتكالتنفيذرقـ) .5
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األردنية.قراراتمحكمةالتمييز .6

التكجدمحدداتتمنعمفتعميـىذاالدراسةكاإلفادةمنيا. الدراسة:محددات 

 :الدراسةمصطمحات 

ىيمجمكعةالقضاء،كماىيالحالةالقانكنيةالتيتنشأمنذرفعالدعكلالى:الخصومة -0

التيتبدأمفكقتايداعصحيفةالدعكلقمـالمحكمةالىحيفصدكرالحكـاإلجراءات

 (1)فيمكضكعياأكانقضائيابغيرحكـفيالمكضكع.

:ىـأطراؼالخصكمةكالصكرةالبسيطةلألطراؼىيالمدعيكالمدعىعميوكمثاؿالخصوم -2

(2)التييقكـبياالمدعيالمطالبةالقضائية.اإلجراءات

بوشخصيحؿمحؿاألصيؿكيسمىالنائبفيالنيابة -3 ىيتصرؼقانكنييقكـ التعاقد:

كتقعاثارىامباشرةعمىاألصيؿبحيثاليككفلمنائبأمشأفبآثارالتصرؼالذمقاـبو

(3)(.نيابةعفاألصيؿ)النيابةالقانكنية

.عقديقيـالمككؿبمقتضاهشخصانآخرمقاـنفسوفيتصرؼجائزكم:الوكالة -4 عمـك

مفأعكافالقضاءالذيفأتخذكامينةليـبتقديـالمساعدةالقضائيةكالقانكنية:ىـالمحامون -5

(4)أجر.لمفيطمبيالقاء

 خطة الدراسة:

الدراسةكأىميتيا.األكؿ:خمفيةالفصؿ

                                  
(6المدنية،الطبعةاألكلى،دارالفكرالعربي،ص)(مبادئالخصكمة1971راغب،كجدم،)(1)
(103)صالنيابةالقانكنية،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية2004شبانة،ماجدمصطفى،(2)
(7راغب،كجدم،مرجعسابؽ،ص)(3)
.16/7/2014اري (،بت5294(،المنشكرفيعددالجريدةالرسميةرقـ)11(،رقـ)2قانكفنقابةالمحامكف،المادة)(4)
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بالخصكمة.ماىيةالككالةالثاني:الفصؿ

بالككالة.االنابةالفصؿالثالث

الككالةبالخصكمةانقضاءالرابع:الفصؿ

النتائجكالتكصيات.الخامس:الفصؿ
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 منيجية الدراسة 

الباحث دراسةمنيجيةسيعتمد الباحثالمقارنة فيالنصكصبمقارنةحيثسيقكـ دكؿالقانكنية

البحثعرييو مكضكع حكؿ الفقيية اآلراء فيضكء البحثككضع،كتحميميا كاستنتاجخالصة

 كنتيجة بيافليذهتكصيات مع مكضكعالدراسة لمعالجة كفايتيا مدل كبياف القضائية األحكاـ

الدراسة.

 ة: الدراسات السابق

 الجامعة االردنية: ،عمان، االردن ، التوكيل بالخصومة،(9100محمد ) بني مصطفى، .0

فياف الدراسة الفقياء جاءتاىمية فياإلسالـكجعؿليا بالخصكمةمعركفة الككالة

كمكضكعاتيا أحكاميا بينكا فيكتبيـ خاصان ف.مكضعان تحقيؽاليدؼ كا  بالخصكمة مفالككالة

صالحذاتالبيففميذاكانتجائزةفياإلسالـ،فاليصحأفيككفجؿاىتماـالككيؿ العدالة،كا 

.فحسبماديان الحرجإفبؿ عمىالتيسيركرفع مبينة مكضكعاتالككالة التيتضمنيا األحكاـ

كباقيأحكاـاإلسالـمصداقانلقكؿالحؽسبحانو:"يريداهللبكـاليسركاليريدبكـالعسركقكلو

أمانة،فاليصحتجاكزىا،كالأفكالككالةبالخصكمة( حرجكماجعؿعميكـفيالديفمف)تعالى

تتخذ أف ككذلؾاليجكز فذلؾتعسؼممنكعشرعان، بالغير فيإلحاؽالضرر مةككسيتستعمؿ

عنو المجادلة أك ، مجـر لتبرئة ستيدؼالىبيافحيففي، السابقة تختمؼدراستيعفالدراسة

الككالةبالخصكمةمقارنةبيفالقكانيفالعربيةكبحثالعالقةالناشئةبيفالمككؿكالككيؿبالككالة

 بالخصكمة.
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دراسة  :القانون األردنيومة القضائية في (، الوكالة بالخص9105عربي، ) عبد اهلل ،احمد .9

 .اإلسالميةاألردن، جامعة العموم  تحميمية تطبيقية، عمان

تناكلتأركافع كما كشركطيا، كخصائصيا بالخصكمة الككالة ماىية الدراسة الجتىذه

كسمطةكاتبالككالةبالخصكمةكشركطصحتيا.كتضمفبيافأحكاـتصديؽالككالةبالخصكمة

كاألساسالقانكنيليذاالمصادقةمعبيافسمطةالمحاميلممصادقةعمىالعدؿبالمصادقةعمييا

ىذهالككالةكالسندالقانكنيليذهالمصادقة،كمابحثتسمطةالمحكمةلمتحقؽمفىذهالمصادقة

إنابة اشتممتعمىمفيكـ بينما المحاميعمىالككالة. تكقيع التمييزعمىصحة محكمة كرقابة

،معكشركطياكنطاؽكمحؿىذهاإلنابةماىيةىذهاإلنابةمفحيثتعريفياالمحاميبالخصكمةك

عف األصيؿ المحامي مسؤكلية المناببياف أك النائب المحامي أعماؿ ككيفية الككالةانتياء.

تركيزىاعمىمسألةاإلنابةكإشكاليةرئيسيةفيفيتختمؼدراستيحيففي،ةالقضائيبالخصكمة

.البحثبكافةأحكاميابشكؿتفصيميؼغيرىامفالدراساتكىذهالدراسة،بخال

البيع في الوكالة العامة لألصول والفروع، عمان،  قانونية، مدى (9105عناد ) الناصر، .3

 االردن جامعة الشرق االوسط.

مدل بياف الى الدراسة كماقانكنيةىدفتىذه العامة، الككالة في كالفركع لألصكؿ البيع

ك البيعلألصكؿكالفركعالكاردفيالقانكفىدفتالىالكقكؼعمىمفيكـالككالةبكافةأشكاليا

بيافكاألردنيةالصادرةعفالمحاكـالقضائيةكالقرارات(1976ةلسن43المدنياألردنيرقـ)

 المفيكـ ىذا تعترم النقصالتي مكانيةأكجو لألصكؿتعديموكا  البيع كمفيـك كاقع مع لينسجـ

كالفركععمىضكءماتكشؼعنوالقراراتالتمييزيةالصادرةبيذاالخصكص،حيثافالباحثفي

بدايةىذهالدراسةالمقسمةالىخمسةفصكؿقدبيفبالفصؿالثانيمنياشرحانعفالككالةالعامة
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حيثا باقيالككاالتبشكؿعاـ العامةكعمىالباحثافك تتحدثعفالككالة الدراسة فىذه

كقدكضحالباحثفيالفصؿالثالثتفاصيميايتطرؽبفصؿكامؿعفالككاالتكعفانكاعياك

عقدالبيعكتـربطيابعالقتيامكاضيعمفالكثيرمفىذهالدراسةكتناكؿعقدالبيعكاركانوكغيره

التيتتناكؿمكضكعالقانكنيةالمكاضيعكقدقاـالباحثبالبحثفيبالبيعفيمابيفاالصكؿكالفركع

والنقصالتيتعترم(مفالقانكفاألردنيبيافأكج2/853المادة)كتحديداالبيعلألصكؿكالفركع

النص مىذا معتعديموكانيةكا  فيحيفتختمؼعمىالكاقعاالجتماعياألردنيتطبيقولينسجـ ،

قانكنية مدل الككالةدراستي عف تتحدث الدراسة ىذا اف حيث بالخصكمة الككالة في البيع

بالخصكمةبشكؿعاـكمقارنتيابالعقكداألخرل.

مقارنة(  القطرية )دراسةالوكالة بالخصومة وفقا لمتشريعات  (9107عبد الرحمن ) ،جمعة .4

 الجامعة االردنية. عمان، االردن،

بالخصكمةادراسةىدفت المحاميليمثؿفااىميةالىاظيارلككالة الخصكـ يككؿأحد

القضاء أماـ الدعكلالمنظكرة نيابةعنوفيجميعاالجراءاتالتيتقتضييا كيجبأفيتضمف.

سندالتككيؿصراحةاألعماؿالتييجكزلممحاميالقياـبيانيابةعفمككمو،كالتنازؿعفالطعف

سقاطالدعكل، ةالدراسةفيتكجيواليميفكرده،كاإلقرار،كطمباىميكتأتيفياالحكاـ،كالصمحكا 

كال القانكنية، القضاةالفائدة كرد الدعاكل، قامة كا  أخرليجبافيتضمفسندقبض، أمبعبارة ،

التككيؿصراحةاالعماؿالتييجكزلممحاميالقياـبيانيابةعفمككمونظرانلخطكرةالجزاءالذم

اعاةأفبعضالحاالتقديحضرالخصكـشخصياناجراءاتيترتبعمىبعضياكالبطالف،معمر

كيجبعمى .الدعكلكلوأفيككؿفيالحضكرأماـالمحكمةغيرهمفاالشخاصدكفالمحاميف

بالمثكؿ صريحان تفكيضان المحاميتتضمف ككالة أف الدعكل في الفصؿ قبؿ تتأكد أف المحكمة
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،تشابودراستيمفكؿاماـمحكمةالصمحأكالبدايةاماميا،فإذااقتصرتككالةالمحاميعمىالمث

حيثالمضمكفكلكفتختمؼعنيافياتباعالمنيجيةفمنيجيةدراستيتقارفبيفالقكانيفالمختمفة

كالفقواإلسالمي.
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 الثانيالفصل 

 بالخصومة ماىية الوكالة

 خاصة احكامان ليا المشرع افرد التي العقكد مف الككالة بمكجبةعقد يمتـز عقد فيي بيا

بعمؿقانكنيلحسابالمككؿكىيتنصبعمىعمؿقانكنيفيجبافيتكفرفييا الككيؿالقياـ

كا إذا فالشكميةالتيتدؿطبيعتياكخصكصيتيا.فييباألصؿمفالعقكدالرضائيةكيعدشكميا

.المحؿ)العمؿالقانكني(شكميان

تككفتككفممزمةلمجانبيفككيتصنؼمفعقكدالمعاكضةاماإذااشترطفييااالجرصراحةفي

.نصعقدىاصراحةاكضمنانعمىاجرمعيفكمالكممزمةلجانبيف

تتميزالككالةعف ىكافإذا مثالن كالمقاكلة عمؿقانكنياكتصرؼقانكنيباقيالعقكد محميا

(1).أثرهعمىعمؿمادمتنصبكعقدالمقاكلةكعقدالعمؿايضان

فياألغمبعم فياعتبارهالككيؿىاالعتبارالشخصيفاألصؿادخؿكيمكفالقكؿافالككالةتقـك

شخصيةالمككؿكأيضاقبكؿالمككؿيستندعمىشخصاألصيؿفيذهالخاصيةىيالتيفرضت

انقضاءالككالةبمكتأحدأطرافيااكفقدىـاىميتيـ.

ؿاإلجرائيةكالتيتككفكسطانإجرائيانكبمثابةمجمكعةمفاألعمالمخصكمة:ىيبالنسبةأما

اإلطارالعاـالذميحيابداخمومشركعالقرارالقضائيالذمسيصدرفينيايةالخصكمةمنييانليا

كالمسمىحكمان.فالخصكمةالقضائيةتبدأبتقديـعريضةالدعكلكتنتييبصدكرحكـيحسـالنزاع

أطمؽعمييااسـأداةتطبيؽالقانكفإفالخصكمةالقضائيةعمىالحؽالمتنازععميو.كىناؾمف

                                  
 11صة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،الككالةبالخصكم(.1992ىندم،احمد،)(1)
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فاف كبذلؾ ، الخصـك بيف قانكنية عالقة كترتب الدعكل مباشرة عف ناشئة قانكنية حالة ىي

(1).الخصكمةالقضائيةعبارةعفمجمكعةمفاإلجراءاتالقانكنيةالتيتباشرأماـالقضاء

 المبحث االول

 الوكالة بالخصومة مفيوم

يجادتعريؼجامعمانعليذاالعقد،يس تكجبالتعريؼعمىماىيةعقدالككالةبالخصكمةكا 

كالتعرؼعمىالطبيعةالقانكنيةلعقدالككالةبالخصكمة،كصفاتعقدالككالةبالخصكمة،كذلؾ

ألىميةفيالحياةالعممية.

 بالخصومة الوكالةىي  ما االول:المطمب 

الككالة عمىالعمؿ، الكاردة المسماةمفكمفالعقكد اليبةكعقد(2)العقكد البيعكعقد كعقد

كألىميةىذهالعقكدفيالحياة،كىيمفالعقكدالرضائية،المعاكضةكغيرىامفالعقكداألخرل،

قرارتسميتياالخاصةالتياشتيرتبيا.كبماافماىية ككثرةتداكليادفعالمشرعالىتنظيميا،كا 

ح قانكنيلحسابالمككؿ، انجازعمؿ ىك الككالة ككيموعقد باالتفاؽمع المككؿ فييثيقكـ

الككالةعمىطريقةتنفيذالعمؿمحؿالككالةكحدكدىذاالعمؿ،ىنايستطيعالمككؿافيكفرالجيد

بعض اك كؿ في ليقـك شخص تفكيض الى فيمجأ عميو، المترتبة الميمات لتحفيؼ كالكقت

                                  
 1988آدـكىيبالنداكم،المرافعاتالمدنية،دارالكتب،بغداد،(1)

المسماةفيالعقدالمسمى:كىكماخصصوالقانكفباسـمعيفكتكلىتنظيمولشيكعوبيفالناسفيتعامميـ.كالعقكد(2)
القانكفالجديداماافتقععمىالممكية،كىيالبيعكالمقايضةكاليبةكالشركةكالقرضكالصمح،كاماافتقععمىالمنفعةكىي
كالحراسة كالكديعة كالككالة العمؿ كعقد العامة، المرفؽ كالتزاـ المقاكلة كىي العمؿ، تقع كاما االستعماؿ، كعارية االيجار

 130يطفيشرحالقانكفالمدني؛الجزاءاألكؿ،مصادرالتزاـ،دارالنيضةالعربية،ص(.الكس1964)
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فاتالقانكنيةبدالعنو،كقديككفىذاالتفكيضقياـالككيؿبعدةأعماؿقانكنيةاكقديككفالتصر

عمؿكاحدحسباالتفاؽبيفالطرفيف.

كيعدعقدالككالةمفالعقكدالميمةفيالحياةالعممية،األمرالذمأدلالىكثرةانتشارىا

يؿالتعامؿبينيـ،كيطمئفكؿمنيـفياألخرليسأحدىـفيالكقتالحاضربيفاشخاصيثؽ

عمىحقةالذمفيذمةاألخر،حيثيرسـالمككؿكيفيةأداءىذاالعمؿالذمتعكدآثارهاليو،كاف

الككيؿعمىعمـبماجاءفيعقدالككالةكاليجكزافيتجاكزماككؿاليو.

ييرالنشاطالقانكني،افعقدالككالةمفاىـالعقكدالمتداكلة،فيكيساعدعمىتطكيركتس

فبكاسطةالككالةيمكفلشخصافيتعاقدفيعدةأماكفغيرمكجكدفييافعمياننتيجةككنوممثال

(1)بغيره

بتغمب ا أيضن الككالة كتتميز شخصيةالشخصي،االعتبار اعتباره في أدخؿ فالمككؿ

كسنرلأفىذهالخاصيةيترتبعميياالمككؿ،ككذلؾالككيؿأدخؿفياعتبارهشخصيةالككيؿ،

 (2)المككؿ.أفالككالةتنتييبمكتالككيؿكماتنتييبمكت

عقدغير بأنيا ،كتتميزالككالةأخيرنا لممككؿأفيعزؿالككيكيجكزكقاعدةالـز ؿعامة
قبؿكذلؾقبؿإتماـالتصرؼالقانكنيمحؿالككالة،بؿحتىالككالة،عفيتنحى،كلمككيؿأف(3)

 البدءفيو.

الحاجةلمثؿ العقديستكجبمعرفةمضمكفعقدالككالةكشركطوالقانكنيةلتسييؿككثرة ىذا

ؿبو.التعام
                                  

 325(القانكفالمدنيالعقكدالمسماة،بيع،ايجار،ككالة،الجزءاألكؿ،بيركت،ص2007دياب،اسعد)(1)

 77صالسنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالسنيكرملمقانكف،مرجعسابؽ،(2)
 80صالسنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالسنيكرملمقانكف،مرجعسابؽ،(3)
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 الوكالة بالخصومة لغةً  مفيومالمطمب الثاني: 

الحتياجأفرادالمجتمعلياخصكصانبعدتطكرالعمـانتشرتالككالةبالخصكمةبيفالناس

فيخالفاتظيكرشريحةمتخصصةبالتككيؿ،مماأدلإلىإجراءاتالتقاضيالقانكنيكتكسع

كماطبيعتياالقانكنية؟كمااحكاميا؟.فماالككالةبالخصكمة؟كمامشركعيتيا؟الغير

إلى(1)اسـمصدرمفالتككيؿ–بفتحالكاكأككسرىا-تشيرالككالةبالخصكمةفيالمغة؛

 مف االتالدالالت،عدد الحفظيكمنيا )كيمثمو(2): كجؿ عز ديكًنيأىالا....قكلو ًمٍف تىتاًخذيكا

ًكيالن فإذاقمتتككؿ)الضماف.(5)،كقيؿالككيؿالحافظ(4)لكـسكام؛أمالتتخذكاحفيظان(3)(كى

ٍسبينىاالماوي...قكلوتعالى)كيمثمو(7)الكفالة.(6)وبالقياـفىمًباألمرأمضى قىاليكاحى (كى ًكيؿي اٍلكى ـى ًنٍع كى
(8)،

) ًكيؿي اٍلكى
(8) الككيؿاهللسبحانو(، الكافؿأمنعـ الكافيأك أك أمرنا المككؿإليو أم(9)أم)نعـ ،

                                  
.735ص،،دارالصادركداربيركت،بيركت11(لسافالعرب،ج1956المصرم،ابكالفضؿ،)(1)
تعريػبالمحػاميفيمػيالحسػيني،(دررالحكاـشرحمجمةاألحكػاـ،الكتػابالحػادمعشػر،الككالػة،1991)حيدر،عمي،(2)
.524الكتبالعممية،بيركت،ص،دار1ط
.2:مفاآليةسكرةاإلسراء(3)
ائػبالفرقػافلمنيسػابكرم،المجمػدغئػبالقػرافكرا(جامعالبياففيتفسيرالقرافكبيامشوتفسػيرغر1972الطبرم،جعفر،)(4)
15،دارالمعرفة،بيركت،ص2،ط8
.734ابفمنظكر،مصدرسابؽ،ص(5)
،2،ط2كمنتصر،عبدالحميـكالصكالحي،عطيةكخمؼاهلل،محمػد،)دكفسػنةالطبػع(المعجػـالكسػيط،جػػابراىيـانيس،(6)

.1054دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،ص
.734ابفمنظكر،مصدرسابؽ،ص(7)
.173سكرةآؿعمرافاآلية:(8)
،إدارةإحيػػػاءالتػػراثاإلسػػػالمي،قطػػػر،2قػػػراف،ج(تفسػػػيرفػػتحالبيػػػاففػػػيمقاصػػدال1989البخػػارم،صػػػديؽبػػفحسػػػف،)(9)

.379ص
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(1)الكفيؿ )كيمثمو، تعالى ًكيالن(...قكلو كى فىاتاًخٍذهي
)كفيالن(2) كعدؾ(أم بما  لغةن. الخصكمة أما

)الجدؿكالمنازعة(،كخاصموأمجادلو(5)فمعانا،أكاالثن(4)،أكالمنازعة(3)بياالجدؿفيقصد

جادلوكنازعو.

 

الوكالة بالخصومة شرعاً  المطمب الثالث: مفيوم

الجكاببنعـأكال،كقيؿ(7)بأنياأتضحتالخصكمةفقد(6)أمافياالصطالحالشرعي

جكابالخصـباإلقرارأك(8)ىيالدعكلالصحيحةأكالجكابالصريحبنعـأكال،كقيؿبأنياكقيؿ

أكباإلنكار.

الككيؿدرجةالمككؿفيمطمؽإنياإقامةالككالةبالخصكمةشرعان،فقدقيؿبأماالمقصكد

إقامةالككيؿمكانةالمككؿفيإنياكقيؿالجكابعنو،أملمككيؿاختصاصااإلقراركاإلنكارمعان.

بالخصكمة الككالة فإف التعريؼ ىذا كحسب حؽ، دكفإظيار اإلنكار صالحية الككيؿ تمنح

                                  
(،تفسػػيرابػفعطيػػة)المحػػررالػػكجيزفػيتفسػػيرالكتػػابالعزيػػز(تحقيػؽعبػػداهللبػػفإبػػراىيـ1982االندلسػي،ابػػكمحمػػد)(1)

.426،الدكحة،ص1،ط3األنصارمكعبدالعاؿالسيدإبراىيـكمحمدالشافعيصادؽالعناني،ج
.9:مفاآليةسكرةالمزمؿ(2)
؛الفيركزآبادم،مصدرسػابؽ،278الزبيدم،محمد،)دكفسنةطبع(تاجالعركس،المجمدالثاني،دارليبيا،بنغازم،ص(3)

.107سابؽ،ص
.300زكريا،أبكالحسيف،مصدرسابؽ،ص(4)
.648صمصدرسابؽ،حيدر،عمي،(5)
آثرتلذاإلييااإلشارةلمخصكمةأكاانصبتعمىالتصرفاتالقانكنيةدكفالتطرؽلـأتطرؽلمتعريؼالشرعيلمككالةألني(6)

عدـذكرىاخشيةااللتباس.آثرت
.)مكسكعةالفقوكأصكلوقرصليزرم(7،144قائؽ،جدابفنجيـ،البحرالرائؽشرحكنزال(7)
.312منشركالتكزيعكاإلعالف،طرابمس،ص(،الككالةفيالفقواإلسالمي،المنشأةالعامةل1986أبكغمجة،محمد)(8)
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 المككؿ. عف اإلقرار النيابةأف(1)صالحية يقبؿ النفسفيما مقاـ التصرؼمثمو مسمكح إقامة

.ةمقابؿالقضاءلطمبحؽأكدفعتيم

 مفيوم الوكالة بالخصومة فقياً : الرابعالمطمب 

االافالذماختمفكافيوىكالمعنىاالصطالحيلمككالة،كىكانابةالغيرفياجراءالتصرؼاف

.(2)تحديدابعادىذهالنيابةبالدقةالمطمكبة

ريؼالسابؽ،افالككالةىيعالقةتنشابيفشخصيفالمككؿكالككيؿ،بحيثعلنامفالتيتضح

مككمة عف بتصرؼبالنيابة يقكـ اف عمى ضمنا اك الككيؿصراحة اف(3)يكافؽ أيضا كيالحظ

اثارهمباشرةالىالككيؿ،بؿتنتقؿاالثارالتيتترتبعمىؿالتصرؼالذميقكـبوالككيؿالتنتق

العقدالىذمةالمككؿ،كافالككيؿيعدأداةلتنفيذمحؿعقدالككالةسكاءكافىذاالتصرؼ ىذا

باسـالككيؿ.اـباسـالمككؿ











                                  
رسػالةماجسػتيرمقدمػةإلػىكميػةالدراسػات((،الككالةبالخصكمة)فقوالمحاماةفيالشريعةاإلسػالمية1994طو،تيسير)(1)

.37العمياالجامعةاألردنية،عماف،ص

 .12المتنبي،"مكتبةالسنيكرم،ص.الككالةغيرالقابةلمعزؿ،بغداد،شارع2010حسيف،رعدعدام(2)

 .327،بيركت،ص2أبكعيد،الياس،نماذجعقكدكاتفاقيات،ج(3)
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الوكالة بالخصومة قانوناً  مفيوم

أختمؼ فياالصطالحالقانكني، بالخصكمةفينصكصقكانيفالدكؿتعريؼأما الككالة

(1)مفالقانكفالمدنياالردني833جاءتعريؼعقدالككالةفيالمادةالعربية:إذ )الككالةبأنيا

.بينماعرفياالقانكف(2)(كمعمكـيقيـالمككؿبمقتضاهشخصآخرمقاـنفسوفيسمكؾجائزعقد

الككيؿبافيقكـبعمؿقانكنيلحساب)بأنيا(3)699فيالمادةالمدنيالمصرم تعاقدبمكجبةيمتـز

.(المككؿ

غيره،ىذاالتعريفاتسمحتلكؿفرديتمتعباألىميةالقانكنيةأفيككفككيالنبالتصرفاتعف

ليا(4)القانكفجازأالتيإلىالفئةالككالةبالخصكمةفيشترطفيالتككيؿافيككفمفالمنتميفأما

الغير بالخصكماتعف ،التككؿ المحاميف كأزكاج،ؿصباالكىـ حتىدرجةربىالقكذالخصكـ

 القربى، مف محددة بالتصرفاتكحصر التككيؿ مدل المصرم القانكف األفعاؿ، دكف القانكنية

(5).ماديةال

 

 

                                  
.1976لسنة43رقـذمال(مفالقانكفالمدنياألردني833المادة)(1)
فػكيضكاحػدأمػره(بأنيػا)الككالػةت1449عفمجمةاألحكاـالعدليةالتيعرفػتالككالػةبالمػادة)إفالنصاألردنيمقتبسه(2)

قامتومقاموفيذلؾاألمركيقاؿلذلؾالكاحدمككػؿكلمػفأقامػوعنػوككيػؿكلػذلؾاألمػرمككػؿبػو(لممزيػدراجػعمنيػر آلخركا 
،3كسػػميـرسػػتـالبػػازالمبنػػاني،شػػرحالمجمػػة،ط؛263،ص1948،مطبعػػةالعػػاني،بغػػداد،1،ط3القاضػػي،شػػرحالمجمػػة،ج
.769بيركت،دكفسنةطبع،صدارإحياءالتراثالعربي،

.1948لسنة131رقـذمال(مفالقانكفالمدنيالمصرم699المادة)(3)
(مػػف13كالفقػػرةأكالنمػػفالمػػادة)1988لسػػنة24(مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػيالنافػػذرقػػـ63المػػادة)(4)

(مػفقػانكفالمرافعػاتالمدنيػةكالتجاريػةالمصػرم72كالمػادة)1972لسػنة11رقـذمالػقانكفمحاكـالصمحاألردنػيالنافػذ
.1968لسنة13النافذرقـ

،المجمداألكؿ،العقكدالكاردةعمػىالعمػؿ)المقاكلػة7(،الكسيطفيشرحالقانكفالمدني،ج1964السنيكرم،عبدالرزاؽ)(5)
.430كص421كالككالةكالكديعةكالحراسة(،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص
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تمييز عقد الوكالة عن العقود األخرى:

كىذاىكمادم،أفمحمياتصرؼقانكنيالعمؿحيثيميزعقدالككالةعفسائرالعقكد

تشتبوالعقديفكمابيذيفتشتبوكقدقدمنا.المميزالرئيسيبينياكبيفعقدمالمقاكلةكالعمؿكما

 (1).بعقكدأخرلكاإليجاركالبيعكالشركةكالكديعة

المقاكؿأكأميفالنقؿأكرجؿاألعماؿالعقكد،إذكثيرناماتختمطالككالةبغيرىامف فيقـك

إلىجانب بتصرفاتقانكنية المستأجرأكالمشترمأكالشريؾأكالمكدععنده أك أكالمستخدـ

العقكد.فتختمطالككالةبكؿعقدمفىذهاألصمي،بياإليوبمكجبعقدهالمكمؼاألعماؿ

كجبفياألصؿتطبؽكؿمفقكاعدالككالةكقكاعدآخر،بعقد الككالةعقدفإذااختمط

عندهكككموكديعةفإذادفعشخصآلخرشيئناكتمؾ.العقداآلخرماداـاليقكـتعارضبيفىذه

ككجبتطبيؽقكاعدالكديعةكقكاعدالككالةبالكديعة،اختمطالككالة،الشيءفيالتأميفعمىىذا

(2)تعارض.معناإذليسىناؾ



 

 

 

 

                                  
 209ص،مرجعسابؽ،7الكسيطفيشرحالقانكفالمدني،ج،السنيكرم(1)

(.الكسػيطفػيشػرحاالقػانكفالمػدني،العقػكدالػكاردةعمػىالعمػؿ،المقاكلػة،الككالػة،الكديعػة،1969،عبدالرزاؽ)السنيكرم(2)
 450،المجمداألكؿ،بيركت،لبناف،ص7الحراسة،ج
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 :الوكالةشروط 

( المادة في األردني المشرع شركطصحة834حيثجاء ماىية لتحديد القانكف، مف )

 :(1)الككالةكالتيحددىاعمىسبيؿالحصر،كالمتمثمة

 :شروط صحة الوكالة

.يككفالمككؿمالكاحؽالتصرؼبنفسوفيماككؿفيوأف .1

 .أفيككفالككيؿغيرممنكعمفالتصرؼفيماككؿبػو .2

 .اكقابالنلمنيابةيككفالمككؿبومعمكماف .3

أفتككفالككالةأصميةأكصكرةطبؽاألصؿمصدقةمفجيةإصدارالككالةأكمف .4

 .األصميةكاتبالعدؿقبؿالجيةالرسميةالتيتحتفظبالككالة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .القانكفالمدنياالردني(،834المادة)(1)
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 المبحث الثاني

 صفات الوكالة بالخصومة

لعقد االصمية القانكنيالميمة العمؿ اعتبار ىك أىميا صفات، بعدة الككالة يتصؼعقد

الككالةكىذامااتضحلنافيالتعريؼالقانكنيلعقدالككالة،فيكمفالعقكدالرضائية،بحيثال

مفصفاتككذلؾكعقدمعاكضة،بعداتفاؽاطرافوعمىمضمكفىذاالعقد،يتـعقدالككالةاال

لمجانبيفعقدعقدالككالةىك (1)كافاالعتبارالشخصييككفسبباميمافيابراـىذاالعقدممـز

 وكالة بالخصومة من عقود المعاوضةال االول: مطمبال

أكاما،ككالةبالخصكمةمفعقكدالمعاكضةال فيحالةالتككؿفيخصكمةالغيرمجانان

ضاعةقصدفراتكبتخميالككيؿبالخصكمةعفحقوباألتعاب؛إذ التبرعلدلالككيؿبالخصكمةكا 

.(2)االقتصادمبيفمايمنحوكمايأخذهيككفالعقدعقدتبرعالعقدمعاكضةالتكازف

 تعد كما بالخصكمة المتعاقديفعقدالككالة لكافة كفائدة حسنة بالخصكمة-فيو الككيؿ

فالككيؿبالخصكمةيقدـخدماتوالقانكنية،لماقدموأميتناكؿفيوكافةالمتعاقديفمقابالنكالمككؿ

أماـمككموكيمثؿ لألجرةكاألتعابالتييتمقاىا،كالمككؿالقضاءأكالجياتالمتخصصةمقابالن

اال مقابؿ األجرة أماـيسدد نيابتو كعف بالخصكمة الككيؿ يؤدييا التي القانكنية بالخبرة ستفادة

القضاء،يستدؿمماتقدـأفىذاالتعاقدىكمفعقكدالمعاكضة.

                                  
 16،عقدالككالةفيالتشريعكالفقوكاالجتياد،بيركت.ص1998صابر،شربؿطانيكس،(1)

عفػيجميػعاألحػكاؿ،كالقاضػيفػيتقػديرهإنمػاريرلد.حشمتأبكستيتانوليسمفالسيؿالتمييػزبػيفالمعاكضػةكالتبػ(2)
عكعدمػػػو،كأمػػػاالمعيػػػاررتػػػكافرنيػػػةالتبػػػيسػػػتعيفبمعيػػػاريفمعيػػػارنفسػػػيكمعيػػػاراقتصػػػادم؛فالمعيػػػارالنفسػػػييػػػتمخصفػػػي

،مصػادرااللتػزاـ،دكفاسػـواالقتصادمفيقضيالمكازنةبػيفمػايقدمػوكػؿمػفالمتعاقػديفلممتعاقػداآلخػر.لممزيػدراجػعكتابػ
.64،ص1963المطبعةكمكافالطبع،
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 بالخصكمة الككالة أخذ أف صفةإال إذ كالسائدة، الغالبة ىي المعاكضة أغمبية الككالءأف

ب لقاء ممفيعمؿ كالخصكمة اليالمحامأجرة أما الككالةف، انعقاد يتخيؿ مفاألىاليفإنو ككالء

الكاق في أفكجكدىا إال مقابؿ، دكف معيـ أطمقتخاصيةالعمميعبالخصكمة لذا جدان صغير

المعاكضةعمىالككالةدكفخاصيةالتبرع.

 الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية المطمب الثاني:

فيالتصرفاتالقانكنيةتككفرضائية،فأفاتفاؽالككالةبكصفوتصرفايجباألصؿبماأف

أفيخضعليذااألصؿ،فيككفرضائيا،بحيثيعقدالعقدبمجردصدكرإيجابمفأحدالطرفيف،

كاقتراف يعنيأفتككفالككالة كأساسالرضائية اإليجاببقبكؿالطرؼاألخر. أممطمقة،ىذا

 في الفرقاء بإمكاف بأية رضائيـ عف يمزمياكسيمةالتعبير شكمية كجكد لعدـ الرضا عف تعبر

(1).أكضمنانالقانكففيجكزأفتتـمشافيةن

عمىانعقادالككالةبصكرةعامةكمنياالككالةبالخصكمةبكؿلفظ(2)أجمععددمفالفقياء

التككيؿكليسلمتككيؿلفظمعيففيصحالقكؿ أ"يدؿعمىإرادة أك"أذنتككمتؾ" ك"أنتككيمي"

لؾ"أك"فكضتؾعني"أك"أنبتؾعني".

ذاككؿالرجؿبالخصكمةعندالقاضييعرؼالمككؿ كينكهاإلماـشمسالديفمايأتي:)كا 

الشيكد أقكلمفشيادة عرؼالمككؿكمعرفتو إذا يتـ القاضيبالككالة فيكمسمكحألفمعرفة

                                  
فقػػواإلسػػالميكالقػػانكفالكضػػعي،رسػػالة(.النيابػػةعػػفالغيػػرفػػيالتصػػرؼ،دراسػػةمقارنػػةبػػيفال1991العبػػكدم،جاسػػـ)(2)

 71صدكتكراه،جامعةبغداد،بغداد.
الكاسػاني،؛202،ص1984،دارالفكر،دكفمكافالطبع،1،ط5ابفقدامة،المعنىكالشرحالكبيرعمىمتفالمقنع،ج(2)
اإلمػػاـاحمػػدبػػفيحيػػىبػػفالمرتضػػى،البحػػرالزخػػارالجػػامع؛27الرممػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص؛20مصػػدرسػػابؽ،ص،6ج

تيسيرمحمػد؛116القفاؿ،مصدرسابؽ،ص؛55،ص1949.مكتبةالخانجي،مصر،1،ط5لمذاىبعمماءاألمصار،ج
.47،صمصدرسابؽعبدالمحسفطو،
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فلـيعرفولـيقبؿذلؾمنو حتىيشيدلمككيؿعمىالككالةشاىدافيريدبوأفالككيؿإذاعنده،كا 

حضرخصـيدعيلمككموقبموماالنكذلؾالخصـيجحدككالتوفالقاضييقكؿلمككيؿقدعرفت

أفرجالنمفالناسقدككمؾ،كلكنيالأدرممفيزعـلوالحؽاآلفىكذلؾالرجؿأـالألنيما

يجدالككيؿبيدانمفإقامةالبينةعمىالككالةمفجيةذلؾالرجؿكنتألعرؼذلؾالرجؿفميذاال

.(1)الذميدعيالحؽلو(

التككيؿك بسند )المقصكد ككيالنىك محدد فرد المككؿباتخاذ مكافقة يضـ يتمتعسند عنو

ذاتاختصاص( مسؤكلة جية قبؿ مف عميو كمصادؽ فيو المدرجة بالصالحياتالقانكنية إف.

أسفرإثباتالككالةبالخصكمةبسندالتككؿالذميصادؽعميوبمظيرمعيفحددهالقانكفرةضرك

الككالةبالخصكمةاليتـمالـتراعفيوالشكميةالتيإفعقدإلىالقكؿ(2)بجانبمفالفقوالقانكني

نصعميياالقانكف.

ةىكإثباتالتككيؿأفالغرضمفسندالككال"قكانيفبعضالدكؿالعربية"كتشيرنصكص

(مف63لقانكفاألردنيفإفنصالفقرةالثانيةمفالمادة)إلىاالنسبةبكمايشممومفصالحيات؛ف

عمىالككيؿأفيؤكدككالتوعفمككموبسندتحتكم(3)كماتالمدنيةاقانكفأصكؿالمح بأنويمـز

بالنسبة نكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية(مفقا73لقانكفالمصرمفإفالمادة)إلىارسمي،أما

الحضكرعفمككموكافيثبتككالتوعنو.بأنواشتممت عمىالككيؿأفيعتـز يمـز

                                  
.16طبع،ص،دارالمعرفة،بيركت،دكفسنة3،ط19اإلماـشمسالديفالسرخسي،المبسكط،ج(1)
كد.عػػدنافإبػػراىيـالسػػرحاف،شػػرحالقػػانكفالمػػدني405،مصػػدرسػػابؽ،ص7د.عبػػدالػػرزاؽاحمػػدالسػػنيكرم،الكسػػيط،ج(2)

.102،ص1996فة،عماف،ا،مكتبةدارالثق1العقكدالمسماةفيالمقاكلةكالككالةكالكفالة،ط
 .1988(،لسنة24قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةرقـ)(3)
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فالككالةبالخصكمةمفالعقكدالرضائية،فإنوطبقانلألسسالعامةيجكزمفأرغـعمىالك

 عمىجعمو التعاقد ألطراؼالعقد ىيالزمةشكميانعقدان العقد أفكتابة مثالن مفخالؿتعاقدىـ

يرمفغ،كافالشركطالتيتكتابةنلالنعقاد،ففيمثؿىذهالمكقؼاليصبحالتعاقدمنعقدانمالـيتـ

قانكنيةآمرةكقكاعدالنظاـالعاـكاآلداب.أسسصفةالعقديجبمراعاتيامادامتالتخالؼ

القانكنيةإيفاءحصرتىذهالقكانيفإثباتالككالةبإبرازسندالتككيؿمفخالؿكما الرسـك

 التي المقبكضات كصكؿ رفاؽ كا  األصكؿ حسب معاقبةتفيدعنو كجعمت الككالة رسكـ بإيفاء

الميخالفةانعداـالميزةفيالتككيؿبالخصكمة
(1).

تالككالةبالخصكمةمفخالؿتقديـسندإثباالباحثأفاإلجراءاتالقانكنية,تشترطكيرل

كالذميراعىفي فيالقانكفالذميتطابؽمعمكافقتوالتككيؿخصكما الشكؿالمنصكصعميو

اتفاقا العقد ليذا الجكىرية الشؤكف عمى كالككيؿ المككؿ يتفؽ إذ العقد، ليذا الرضائية الخاصية

ك الخصكمة مصير كاألتعابكتكضيح البانغنيائيا مفما قسـ بالخصكمة لمككيؿ المككؿ يدفع

األتعابكمفثـيحررالمككؿسندالككالةأكالتككيؿكيصدقولدلالفئةالمتخصصةبمصادقتو،

لكحد المككؿ يصادؽ العقد ىذا كجكد كنتيجة أكال تبـر بالخصكمة الككالة أمإف الككالةه سند

لمككيؿاحقيقيانماديدليالنبصفتو لمصالحياتالقانكنعمىصكابتفكيضو التيتعطيويكتممكو ة

ناءماينصعميوثحؽنيابةالمككؿلدلالقضاء،كماأفاألصؿفيالعقكدمبدأالرضائيةكاالست

يرالرضائيةعمىىذاالعقدفاليجكزالقكؿالميزةغانواليكجدنصقانكنيييضفيبماالقانكف

                                  
إالبكاسػطةمحػاميفيمثمػكنيـبمقتضػى...صكؿالمحاكماتالمدنيػةاألردنػي)أ(مفقانكف63مفالمادة)ىكلأجاءالفقرة(1)

(مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم.73سندتككيؿ(كالمادة)
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أفالتخكيؿبإثبا كما تصرؼسابؽيخالؼاألساسالعاـ، كؿمحالنشتالتصرؼيحتاجكجكد

لإلثباتكاليعقؿالعكس.

 الوكالة بالخصومة تقوم عمى االعتبار الشخصي المطمب الثالث:

أفطبيعةىذاالتعاقدأفتدخؿفيوذاتيةالككيؿكالمككؿبعيفاألىمية،ألنياتصبعمى

أعمالوإالمفىكمفمعارفوأكمحؿالكثكؽبالفرداألخر.فالمككؿاليككؿأمكاففيإجراء

(1)اليقبؿالككالةمفأمفرد.كماأفالككيؿثقتو،

كتككفذاتيةتقتضيماىيةعقدالككالةأفتشكؿذاتيةالككيؿمكافأىميةلدلالمككؿ،

ذاتومقاـالمككؿمحؿأىميةلدلالككيؿكالسيمافيالككالةدكفمقابؿ؛فالمككؿحينمايقيـبدلو

البدأفيشكؿقدراعىفيذلؾذاتيةالككيؿأكسماتو،كالككيؿربمايككفالدافعأكالباعثإلى

.(2)مكافقتوعمىالككالةشخصيةالمككؿأكسماتو

النفاذفيجكزلكؿطرؼغيرالكاجبةالككالةتقكـعمىاالعتبارالشخصيكتعدمفالعقكد

لممككؿإبعاد(4)،فيجكز(3)اتباعبعضاإلجراءاتالقانكنيةفيأمدكرالتخميعفالتزاموبشرط

ككيموفيأمحيفأراد،كمايجكزلمككيؿبالخصكمةاعتزاؿالككالةفيأمحيفأراد.

كتعديالتو1972لعاـفيياألردنفينقابةالمحاميفالنظامي(مفقانكف44/2كتؤذفالمادة)

 أك كاف أصيال خصمان لممحامي الككالةككيالنتسمح إجراء في عنو يتككؿ أف بالخصكمة

                                  
الػػة"مجمػػةالحقػػكؽ،العػػدداألكؿ،(."مػػدلجديػػةعنصػػراالعتبػػارالشخصػػيفػػيالكك2009حيػػاة،مشػػعؿميػػدلجػػكىر)(1)

 كمابعدىا23السنةالثانيةكالثالثكف.جامعةالككيت،مجمسالنشرالعممي،ص
.119،عدنافالسرحاف،مصدرسابؽ،ص645،مصدرسابؽ،ص7د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج(2)
راجػػع،1998د.الفػػار،عبػػدالقػػادر،)(3) فػػةلمنشػػركالتكزيػػع،قا،مكتبػػةدارالث1طمصػػادرااللتػػزاـ،(،حػػكؿالعقػػدغيػػرالػػالـز

.110عماف،ص
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.715(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)863المادة)(4)
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يحكؿذلؾ. الككالةما آخرتحتصالحيتوبشرطإاليككففيسند كيترتببالخصكمةمحاميان

ثبكتخركجكقكؼالككالةبالخصكمةعمىالشأفالشخصيأفمكتالمككؿأكالككيؿأكعمى

كعدـسيرآثارالككالةبالخصكمةعمىلتكقؼالككالةبالخصكمة(1)أحدىماعفاألىميةيعددافعان

.(2)كرثتيمابنصالقانكف

الوكالة بالخصومة من العقود الممزمة لمجانبينالمطمب الرابع:

لمجانبيف التعاقداتالممزمة بالخصكمةمفأعداد لممبادئالعامةيرتبككفقانتعتبرالككالة

الةبالخصكمةعفإجراءالتزاماتويمنحآثارعديدةمنياأفامتناعأكرفضاحدأطراؼعقدالكك

حال اآلخر لممتعاقد العقدبؽ الضمني(3)طمبإلغاء الفاس  بالشرط يسمى ما كىذا إذا(4)، كانو ،

فإفالتزامويمضيإرادتواستحاؿعمىالككيؿبالخصكمةأكالمككؿإجراءالتزاموبعمةخارجعف

كمف(5)التنفيذالةاستحبسبب أكفىالككيؿبالخصكمةذألؾعمىاألمثمة، بإقامةهتجاإذا مككمو

قانكف التعاقدصدر كبعد الككيؿيمنعدعكلمعينة، فإف الدعكل، مفسماعمثؿىذه المحاكـ

بالخصكمةيككففيىذهالكضعقداستحاؿعميوإجراءالتزاموكيتحمؿلكحدهتبعيةذلؾكيبطؿ

ذا االلتزاـبإرجاعيا.وكافالككيؿبالخصكمةاستمـأجرهفعميالتزاـالمككؿبإيفاءاألجكرلمككيؿكا 

                                  
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.714(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)862/4المادة)(1)
العقدعمىالخمؼالعاـقديككفبسببطبيعةالعقدأكباتفاؽالمتعاقديفأكبػنصالقػانكف،راجػعالمػادةثارآعدـانصراؼ(2)
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.145(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)206)
العاقديفبماكجبعميوأحديكؼلـإذا(مفالقانكفالمدنياألردنيكالتيتنص"فيالعقكدالممزمةلمجانبيف246المادة)(3)

(مػػػفالقػػػانكفالمػػػدني157بالعقػػػدجػػػازلمعاقػػػداألخػػػربعػػػداعػػػذارالمػػػديفافيطمػػػببتنفيػػػذالعقػػػداكبفسػػػخو"كتقابميػػػاالمػػػادة)
المصرم.

.131صالنظريةالعامةلاللتزامات،دارالفكر،دكفمكافكسنةنشر،د.السنيكرم،عبدالرزاؽ،شرحالقانكفالمدني،(4)
(مفالقانكفالمدنياألردنيكالتيتنص"فيالعقكدالممزمةلمجانبيفإذاطػرأتقػكةقػاىرةتجعػؿتنفيػذااللتػزاـ247المادة)(5)

مسػػتحيالنانقضػػىمعيػػاااللتػػزاـالمقابػػؿلػػوكنفسػػ العقػػدمػػفتمقػػاءنفسػػوفػػاذاكانػػتاالسػػتحالةجزئيػػوانقضػػىمػػايقابػػؿالجػػزاء
لجزئيػةاالسػتحالةالكقتيػوفػالعقكدالمسػتمرةكفػيكمييمػايجػكزلػدائففسػ العقػدبشػرطعمػـالمػديفالمستحيؿكمثػؿاالسػتحالةا

(مفالقانكفالمدنيالمصرم.159كتقابمياالمادة)
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 عمىطرفكما التزاماتمتقابمة بالخصكمة الككالة بالخصكمةيتمـز الككالة تككف أف انو إال يا،

 إفىذا كالتكجبالتزاماتعمىالمككؿ، الككيؿكحده لناحية يككففيحالةالتصكرممزمة قد

كفىناؾنفقاتلمككيؿفيتأمدكففرضأتعابلمككيؿكلـ،ةالتبرعيككالةبالخصكمةالمجانيةال

.(1)عنوضوتعكيتنفيذالككالةكلـيصبوضرريكجب

كمايترتبعمىحسابالككالةبالخصكمةمفالتعاقداتالمجبكرةلمجانبيفانوإذالـيقـ

أفيمتنععفإجراءالتزامواآلخرالككيؿبالخصكمةأكالمككؿبتنفيذكامؿالتزاموكافلممتعاقد

.(3)كيسمىىذابقاعدةالدفعبعدـالتنفيذ ،(2)حتىيقكـغريموبإجراءالتزامو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
.103كد.عدنافالسرحاف،مصدرسابؽ،ص؛373،مصدرسابؽ،ص7د.السنيكرم،احمدعبدالرزاؽ،الكسيط،ج(1)
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.161مفالقانكفالمدنياألردنيكتقابمياالمادة)(203المادة)(2)
(مفالقانكفالمدنياألردني.387المادة)(3)
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 الثالثالمبحث 

 الطبيعة القانونية لموكالة بالخصومة

كىنايأخذعمىطبيعةىذاالعقد.اختمفكاكلكف،السمةالتعاقديةالككالةبالخصكمةتقكـاف

الباحثاآلراءالتيقيمتبأىميةالطبيعةالقانكنيةلمككالةبالخصكمة.

 المطمب األول:

 الوكالة بالخصومة ذات طبيعة عقدية

الطبيعةالقانكنيةلمككالةبالخصكمةباعتبارىاذاتطبيعةعقدية،االافباالتجاهالمقابؿاف

.بالخصكمةعضنحكأنكارالصفةالعقديةلمككالةبذىبال

افالككالةبالخصكمةىيتمثؿإذاعةعقديةينحكاعتبارهذكطبالذاىبكفيبيافاالتجاه

كتعددتالتقسيماتالفقييةبمسمىالككالة عفاتفاؽبيفالمككؿكالككيؿبالخصكمة، ينشأ عقد

خرعقدبينماسماهالبعضاأل(1)الخصكمةفيناؾمفذىبنحكتسميةالككالةبعقدخدمةعامةب

.(3)كاخريفاسمكهبعقدالعمؿ،االافالسائدذىبنحكاعتبارهعقدغيرمسمى(2)مقاكلة

                                  
أنظرفيتفصيؿذألؾ:د.محمداحمدلكك،مسؤكليةالمحاميالمدنيػةكالتأديبيػةكالجزائيػة،بحػثمقػدـإلػىالمػؤتمرالعممػي1

،2يف،جيػػنشػػكرفػػيالمجمكعػػةالمتخصصػػةفػػيالمسػػؤكليةالقانكنيػػةلممينمعػػةبيػػركتالعربيػػةكالالسػػنكملكميػػةالحقػػكؽبجام
،2000المسػػػؤكليةالمينيػػػةلممحػػػاميفكالميندسػػػيف،القسػػػـاألكؿ،مسػػػؤكليةالمحػػػاميف،منشػػػكراتالحمبػػػيالحقكقيػػػة،بيػػػركت،

لتطبيػػؽ،بحػػثمقػػدـلممػػؤتمرالعممػػيالسػػنكمد.عبػػدةجميػػؿعصػػكب،مسػػؤكليةالمحػػاميالمينيػػةبػػيفالنظريػػةكا؛138ص
،المسػػؤكلية2يػػيف،جنلكميػػةالحقػػكؽبجامعػػةبيػػركتالعربيػػة،منشػػكرفػػيالمجمكعػػةالمتخصصػػةفػػيالمسػػؤكليةالقانكنيػػةلممي

.102،ص2000المينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،
 
،1987نظػػػرفػػػيتفصػػػيؿذألػػػؾ:د.فتحػػػيكالػػػي،الكسػػػيطفػػػيقػػػانكفالقضػػػاءالمػػػدني،مطبعػػػةجامعػػػةالقػػػاىرة،القػػػاىرة،ا2

 .20،صمصدرسابؽد.عبدالمنعـالشرقاكمكد.فتحيكالي،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،؛313ص
 
 .318،ص1993،دكفاسـالمطبعة،بيركت،2طأنظرفيتفصيؿذألؾ:مركافكككبي،العقكدالمسماة،دراسةمقارنة،3
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 المطمب الثاني:

 الوكالة بالخصومة ذات طبيعة غير عقدية  

أفكفيأتجاهالمقابؿنيجأتجاهبالفقونحكأنكارالصفةالعقديةلمككالةبالخصكمة،كذلؾ

عمييا،كأفمالالتفاؽاألفعاؿالفكريةالعقمية)المعنكيةكالتقنيةكالعممية(اليمكفأفتشكؿمكانان

ألفاإلشغاؿاليدكماليمكفكضعياانيقيدأصحابىذهاألفعاؿمعزبائنيـاليمكفمراعاتوعقد

استنادانكشكؿطريؽلمتجارة،كحتىاليتردلالعمـفيةالذىنيةمعاإلشغاؿالفكريالمساكاةعمىقدـ

ىذااالقتراحفإفالككالةبالخصكمةاليمكفحسابياعقدان،ألفأعماؿالككيؿبالخصكمةىيإلى

 الفكرية تامةعقميةأعماؿ عممية قانكنيةكمعرفة مفمعرفة الككيؿبالخصكمة يقتنيو ما أساسيا

 (1)بإجراءاتالتقاضي.

 ىذا نحك القضاء مكقؼ عف رأمالأما ، المادة نصت المدني842)فقد القانكف مف )

بو المككؿ ايفاء عمييـ كاف باالنفراد منيـ لكؿ المككؿ يأذف كلـ كاحد بعقد ككمك كاف األردني"

مجتمعيفكليسألحدىـافينفرداالفيمااليمكفاالجتماععميوكالخصكمةبشرطاخذراممف

  الىتبادؿالرامكإيفاءالديفكردالكديعة.ككؿمعوالحضكرهاكفيمااليحتاجفيو

                                  
 193،ص1964جافابمتكف،محيطالمحاماةعمماكعمال،ترجمةمحمكدعاصـ،دارمجمةدنياالقانكف،القاىرة،(1)
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المطمب الثالث

 الوكالة بالخصومة عقد وكالة من نوع خاص

إفالتعاقدمابيفالككيؿبالخصكمةكالمككؿىكعقدككالة؛ألفالككيؿبالخصكمةيمثؿ

أعماؿالككيؿبالخصكمةىيسمكؾقانكنيةاغمبمككموأماـالقضاءكيدافعنيابنةعنو،كماأف

نشاءالتصرفاتمعخصـالمككؿ،عميوفإفأحكاـعقد كرفعالدعكلكتقديـالطمباتكالطعكفكا 

.(1)الككالةتسرمعمىىذاالعقد

البعض (2)كأكضح الككالةأبأنو لعقد القانكنية الطبيعة باعتبار قيمت التي اآلراء رجح

كتجدر إلىأفبالخصكمة،ىذا يضفيعمى(3)السنيكرمالفقيواإلشارة ما ذكرأفالمشرعكثيران

صفةالككيؿكعمىعميموصفةالمككؿكعمىالعالقةبينيما-ككالءالخصكمةأحدالمحاميكىك

خاصيةالككالةأكالتككيؿ.

أفبعضالقكانيف (4)كيبدك فيدكؿعربية بالخصكمةتضفيالمعمكؿبيا عمىالككيؿ

سمةالمككؿعمىالعالقةالتيتحكموبالككالةأكالتككيؿ،بؿإفقانكفيموالككيؿكعمىعمسمة

معندمااعتبرعالقةالمحاميبالجياتالتييزاكؿأصرحبيتبنيوليذاالر(5)المحاماةالمصرم

                                  
 .27،ص1953،دارالنشرلمجامعاتالمصرية،القاىرة،1،ط4محمدكامؿمرسي،شرحالقانكفالمدنيالجديد،ج(1)
محمكدالجبكر،استعانةالمػتيـبمحػاـفػيالقػانكفاألردنػي،بحػثمنشػكرفػيمجمػةالبمقػاءلمبحػكثكالدراسػاتتصػدرعػف(2)

.354،ص2002،نيساف1،العدد9عمادةالبحثالعمميفيجامعةعمافاألىمية،المجمد
.21،مصدرسابؽ،ص7د.السنيكرم،عبدالرزاؽالكسيط،ج(3)
(مػػفقػػانكفأصػػكؿ21،63،64،65قػػانكفاألردنػػيكممػػةالككيػػؿكالمككػػؿفػػيالعديػػدمػػفمػػكادالقػػانكفمنيػػا)اسػػتعمؿال(4)

مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنيرقػـ(13/43/51/54/55،كفيالمكاد)1988لسنة24المحاكماتالمدنيةرقـ
مػػفقػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة(81-73صػػرمفػػيالمػػكاد)كتعديالتػػو،ككػػذلؾالحػػاؿفػػيالقػػانكفالم1972لعػػاـ11

.المصرممفقانكفالمحاماة(47،48،56،57،58،66،69كفيالمكاد)المصرم
مفقانكفالمحاماةالمصرم.(9المادة)(5)
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الفرنسيالصادر أفقانكفتنظيـمينةالمحاماة فيياعالقةككالة،كما 27يفأعماؿالمحاماة

.العالقةبيفالمحاميكعميموبعالقةككيؿبمككموبتكييفوبترالجدؿ1991تشريفالثاني

بالخصكمةأ الككيؿ بيف تكييؼالعالقة الرأمفي بيذا يأخذ فانو مكقؼالقضاء عف ما

)ينبغيعمىعبارةإفالككيؿمككؿتنظيـكتكضح(1)وكالمككؿ،فقضتمحكمةالتمييزاألردنيةبأن

المحاميأفالعقدكتقديـجميعاالستدعاءاتكالطمباتكالمكائحالجكابيةالالزمةالكاردةفيككالة

إدراجأشخاصآخريففيالدعكلبصفةمدعىعمييـ،كعميوعقدككالةكمفحؽالمحاميالككيؿ

دخاؿفردآخركمدعىعميوفيالدعكلمتفؽفإفطمبالككيؿالمحاميتغييرالئحة الدعكلكا 

(مفقانكفأصكؿالمحاكماتالحقكقية(.5/1معأحكاـالمادة)

 باعتبار كجو نقد ىنالؾ اف اختصاصالقياـاال الككيؿ تخكؿ بالخصكمة الككالة أف

الكك عقد بينما القانكنية، بالتصرفات اختصاصالقياـ جانب إلى المادية يخكؿباألفعاؿ ال الة

.(2)اختصاصإنشاءالتصرفاتالقانكنيةنيابةعفالمككؿالإالككيؿ

فيمعنىأخرفأنويتككفمف بالخصكمة محؿالككالة مفالتصرفاتالقانكنيةخميطأما

الككيؿ أف كما فقط، قانكنية تصرفات مف يتألؼ الككالة عقد محؿ بينما المادية كاألعماؿ

في ينضبط ال كممـزبالخصكمة مككمو نظر بكجية القضاء أماـ الطرؽ(3)دفاعو ينيج بأف

 التي الككالةيراىاالمشركعة عقد بينما بإرشاداتمككمو، يمتـز أف دكف كالدفاع لممرافعة مكافقة

                                  
،كبػػنفساالتجػػاه1،البنػػد52مشػػارإليػػوعنػدجمػػاؿمػػدغمش،مجمكعػػةاجتيػػادات،مصػدرسػػابؽ،(245/86)رقػـالقػػرار(1)

بػػأف)الككالػػةعقػػديقػػيـالمككػػؿبمقتضػػاهشخصػػاآخػػرمقػػاـنفسػػوفػػي(143/98)رقـلػػاذمفػػيقرارىػػانفسػػياقضػػتالمحكمػػة
فإذاكانتالككالةالممنكحةلممحاميخاليةمفذكرالمكك ؿبػوفيػيككالػةغيػرصػحيحةكتكػكفالػدعكلتصرؼجائزمعمـك

.102المقدمةمفالمحاميباإلسنادإليياكاجبةالرد(مشارإليوعندجماؿمدغمش،مجمكعةاجتيادات،مصدرسابؽ،ص
.98جميؿالساعدم،مصدرسابؽ،صنقالنعفشنب،محمدلبيب،(2)
(مفقانكفالمحاماةالمصرم.77ردنيكالمادة)فاألي(مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامي39المادة)(3)
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تباعإرشاداتوكالعمؿفيمراحؿالصالحياتالمحددة(1)يمـز الككيؿبااللتزاـبكجيةنظرمككموكا 

لةدكفتخطيا.لوفيعقدالككا

قانكنياناليمكفاألخذبوفيضكء أفيككفتصرفان الككالةيمـز القكؿبأفمحؿعقد أما

انماديأكفعالانقانكنياأفيككفمحؿعقدالككالةسمككجازأالمدنياألردنيالذم(2)أحكاـالقانكف

.أكاالثنيفمعان

خركجالقضاءبكجيةنظرمككموفإفىذاأماعدـالتزاـالككيؿبالخصكمةفيترافعوأماـ

يممكومفعمـكمعرفةقانكنيةكتجربة،عفاألصؿ يعمؿككفالككيؿبالخصكمةكبما كيكجدما

معم ية مجاؿفي مف المككؿالتقاضيأفضؿ عادةن المككؿ بالخصكمةجيءيمتكأف الككيؿ إلى

.كقكاعدىاالدفاعكجيالتوألصكؿالمرافعةطرؽلقصكرهعفإدارةخصكمتوكفقدانو

 ليذا كاف الخركجبينما الفقياء لدل تأثير الككالة لعقد العامة القكاعد ىذااانصارعف

إلىالحكمةأفالككالةبالخصكمةعقديخضعلقكاعدالككالةفيالقانكف(3)بالبعضاكحد،مأالر

ق في التيتنسقو الخاصة القكاعد األخرلكقانكفالمدنيفضالعف القكانيف المرافعاتأك انكف

.(4)ككالةإالانومفنمطخاصعقدالمحاماة،فيك

                                  
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.703المادة)تقابمياردنيك(مفالقانكفالمدنياأل840(المادة)1)
مفالقانكفالمدنياألردني.(833(المادة)2)
محمػػدكمػػاؿأبػػك؛476،ص1967مصػػر،دارالنيضػػةالعربيػػة،7(رمػػزمسػػيؼ،قػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة،ط3)

سػػعد،القػػانكفالقضػػائيالخػػاص،نجيػػبد.إبػػراىيـ؛239،ص1963،دارالمعػػارؼ،مصػػر،5الخيػػر،قػػانكفالمرافعػػات،ط
.84؛صادؽحيدر،مصدرسابؽ،ص55،مطبعةأطمس،اإلسكندرية،دكفسنةطبع،ص2ج
؛القاضػػيحسػػيفعبػػدالمطيػػؼحمػػداف،32كمة،مصػػدرسػػابؽ،ص(د.عبػػاسالعبػػكدم،النظػػاـالقػػانكنيلمككالػػةبالخصػػ4)

العنصراألخالقػيفػيمسػؤكليةالمحػاميعػفأخطائػوالمينيػة،بحػثمقػدـإلػىالمػؤتمرالعممػيالسػنكملكميػةالحقػكؽجامعػة
يػػػةلممحػػػاميف،المسػػػؤكليةالمين2ف،جيبيػػػركتالعربيػػػة،كالمنشػػػكرفػػػيالمجمكعػػػةالمتخصصػػػةفػػػيالمسػػػؤكليةالقانكنيػػػةلممينيػػػ
د.محمػػػداحمػػػدلكػػػك،؛58،ص2000كالميندسػػػيف،القسػػػـاألكؿ،مسػػػؤكليةالمحػػػاميف،منشػػػكراتالحمبػػػيالحقكقيػػػة،بيػػػركت،

.141ص
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أفالرأمالمتحدثبأفالككالةبالخصكمةعقدككالةمفنكعخاصىكأفضؿماكنرل

الككالةبالخصكمةكالقكاعدالعامةلعقدفقيؿبشأفالتكييؼالقانكنيليذاالعقدلكجكداختالؼبي

الفارؽتفرضوماىيةا أدت،بحيثكأعرافياكتقاليدمينةككالءالخصكمةالخصكمةلككالة،ىذا

 عدـ ككفتطبيؽإلى عف ففضالن بالخصكمة، الككالة عمى الككالة لعقد العامة بعضالمبادئ

عقدالككالةالذميعدمفعقكدالتبرع،كأفالككيؿألصؿالككالةبالخصكمةعقدمعاكضةخالفان

ب عمىخالؼاألسسالعامةلعقدالككالة،فإفالككيؿكآرائوالمككؿبتعميماتالخصكمةاليمتـز

ذاعيستطيبالخصكمةال كا  الككالة، نسؽسند يكفالمككؿقد لـ ما مككمو خصكمة مفمباشرة

المككؿقبؿذلؾأكدكفسندالككالةأصالنفإفاألفعاؿكالتدابيرةباشرالككيؿبالخصكمةخصكم

تعتبرصحيحوألنوعقدرضائيكيعتدبسندكسيمةالتيأعتمدىاالككيؿبالخصكمةفيىذهالحالة

اإلجازةكىيبحكـالعدـتجاهالمككؿكخصموكالمحكمةالتيترلفيالنزاعاكالتدركيلألثبات

.كمفثـمباشرةالخصكمةككالةندصدكرسندالككالةأكالنيحد(1)ألفالقانكف

كالتيتيعدمفالقكاعدالعامةالسابقةبحكـالككالةالتابعةيفيـمماتقدـأفأساساإلجازة

التيتحكـعقدالككالةالتجدليامجااللمتطبيؽفيالككالةبالخصكمة،كيسرمىذاالحكـأيضان

درجةفيسندالككالة،بينماتقضيملوكالالممنكحةصكمةالمسؤكلياتفيحالةتعدالككيؿبالخ

متىكافمف(2)المبادئالعامة الككالة عفحدكد الخركجفيتصرفو لمككيؿ تبيح الككالة لعقد

األرجح عمى المككؿ بأف االعتبار معيا يسكد ككانتاألحكاؿ سمفان المككؿ تبميغ عميو المتعذر

                                  
صكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني.أ(مفقانكف63المادة)(1)
(مفالقانكفالمدنياألردني.839المادة)(2)



34 

 

 

كلكفعميوفيىذهالحالةإحاطةالمككؿعممانبالتصرؼالذمقاـبوتجاكزانسيقبؿىذهالتصرفات

ةعمىحدكدعقدالككال

إلىأفالفقو الككيؿبالخصكمةدكفسند(1)كتجدراإلشارة بطالفمباشرة المصرميعد

رالمككؿالككالةأكتعدهحدكدالككالةبطالناننسبيانتمحقواإلجازةكيردعميوالتصحيحبمجردإقرا

ةالمباشرلخصكمتوىكككيموأكتنظيـسندالككالةبتاري الحؽعمىتاري مباشرالشخصبأف

الخصكمة.

بالخصكمةبالعزؿأكاالعتزاؿ انتياءالككالة كمفأكجواالختالؼاألخرلانوفيحالة

بذلؾكتحقؽاحدأمريفكتابيانىاشعارإبيذااالنتياءمالـيتـالمحكمةفانوالييٍحتجفيمكاجية

 إىما عتما بديالن بإعالفالمككؿعففعييفككيؿبالخصكمة أك المعتزؿ، الككيؿالمعزكؿأك

الفإفالمحكمةتستمرفيسيراإلجراءاتفيمكاجيةا عزمومباشرةالدعكلبنفسودكفككيؿك

.(2)المككؿ

المقارنةخيرانأك القكانيف بعض (3)فإف عنو ينيب أف بالخصكمة لمككيؿ مفغتجيز يره

المحاميفلمباشرةخصكمةمككمومالـيكفممنكعانمفتككيؿغيرهصراحةنفيسندالككالة،بينما

ذفأوإالإذابعنوغيرهفيماككؿأفيككؿدالككالةبعدـأحقيةالككيؿقالعامةلع(4)تقضيالقكاعد

لوالمككؿبذلؾ.

                                  
كد.إبػػػراىيـ؛552،ص1986ةالمعػػػارؼ،اإلسػػػكندرية،أ،منشػػػ14،المدنيػػػةكالتجاريػػػة،ط(د.أبػػػكالكفػػػا،احمػػػدالمرافعػػػات1)

.57،مصدرسابؽ،ص2سعد،القانكفالقضائيالخاص،جنجيب
مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم.(80صكؿالمحاكماتالمدنيةاألردنيكالمادة)أ(مفقانكف66(المادة)2)
(مػػػفقػػػانكفالمرافعػػػاتالمدنيػػػةكالتجاريػػػة78مػػػفقػػػانكفأصػػػكؿالمحاكمػػػاتالمدنيػػػةاألردنػػػيكالمػػػادة)(63/4)(المػػػادة3)

المصرم.
مفالقانكفالمدنيالمصرم.(708(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)843(المادة)4)
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مةفيىذااالختالؼ،انوفيالككالةبالخصكمةقدتقتضيمصمحةالمككؿكيبدكأفالحك

األكلىقياـغيرالككيؿبتنفيذالتزاـالمتمثؿبمباشرةخصكمةالمككؿ،كافالككيؿبالخصكمةىك

لـيكف ما يعمدإلىتككيؿغيره بتقديرذلؾمفالمككؿنفسولذا أماممنكعان مفذلؾصراحةن،

فيال الذمالككالة ريعيستطتصرفاتفإفالمككؿىك تقتضيأذلؾفإذا عطاءإلأفمصمحتو

فرإالككيؿحؽ لخالؼذلؾقصرتنفيذااللتزاماتأنابةالغيرفيماككؿبومنحوىذاالحؽ،كا 

.عمىالككيؿحصران

كيرلالباحثأفعقدالككالةاليعدعقدعمؿاكعقدمقاكلةاكعقدغيرمسمىكيرلانو

دككالةمفنكعخاص.عق
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 الفصل الثالث

 في الوكالة النيابة

قياـبتصرؼتعكدآثارهلمتخكيؿالنائبااالصيؿكىدفيعفارادةصادرةكانتاالنابةإذا

تحقؽبمجردصدكرتمؾاالرادةعفاالصيؿبدكفأفيرتبطذلؾبأمتاإلنابةعمىاالصيؿفاف

 ككالة كافعقد النائبسكاء كبيف بينو النائباـعقد قبكؿ الى حاجة كبغير بؿ لإلنابة،غيره

(1)الغير.قدتصدرعفاالصيؿمكجيةالىالنائبأكمكجيةالىكاإلنابة

 المبحث االول

 النيابةمفيوم 

 شخصيسمىباإلنابةيقصد ابراـ ىك التعاقد لحسابشخصؿعم"النائب"في قانكني

العمؿالقانكنياثارةمباشرةفيذمةاالصيؿكلمنيابةفي"االصيؿ"يسمىباسمو بحيثينتجىذا

عف التعبير عف عاجزا كاف لمف كضركرية الزمة فيي القانكنية الحياة في كبيرة اىمية التعاقد

،أرادتو عميوكالمحجكالقاصر ا،كالغائبكر ابراـ يستطيع فال فيقـك لنفسو القانكنية لتصرفات

النيابةالزمةفي،عطاءالصالحيةلشخصاخرينكبعنوفيالقياـبالعمؿالذميريدهإب كتعد

اال رجؿ يريد فقد ارادتو عف التعبير كافاصالعف لما فيبعضاالحياف نشاطو تكسع عماؿ

فينيب،مناطؽمتعددة بعضالتصرفاتالقانكنيةغيره فيابراـ لدي،عنو اليتكافر الكقتوفقد

 (2)فيابراـالتصرؼنيابةعنوهالتصرؼفينتسبغيرألبراـ

                                  
(،النيابػػةفػػيالتصػػرفاتالقانكنيػػة،دراسػػاتفػػيالنظريػػةالعامػػةلمنيابػػةحػػكؿمشػػركعمعيػػدالقػػانكف1999جمػػاؿ،بػػدر،)(1)

 94الدكليلتكحيدالقانكفالخاص،ص
 18،ص2007،دارالكتب،بيركت،1محمدرضاعبدالجبارالعاني،الككالةفيالشريعةكالقانكفط(2)
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النائبمحؿإرادةاألصيؿمعانصراؼاألثرالقانكنيليذهاإلرادة كالنيابةىيحمكؿإرادة

قدصدرتمنو لككانتاإلرادة نيابةقانكنيةإذكالنيابةتككفىك،إلىشخصاألصيؿكما أما

كمافيالكليكالكصيكالقيـ.كاماأفتككفنيابةاتفاقيةالنطاؽ،كافالقانكفىكالذميحددىذا

كيتحقؽىذافيعقدالككالةنطاقيا،إذاكافاالتفاؽىكالذميتكلىتحديد

نكابادكف القيـالذميعتبركفكالنيابةقدتكجددكفالككالةكماىكالحاؿفياألبكالكصيك

حالةاالسـالمستعارإذ افيككنكاككالءكقدتكجدككالةدكفافتككفىناؾنيابةكماىكفي

الىاألصيؿبؿ إبراـتصرؼلكفالتصرؼال يتفؽشخصمعآخرعمى الككيؿينصرؼأثره

.(1)الذميقكـبعدذلؾبنقؿحقكؽالعقدإليو

في التعاقدالنيابةتعريف  :المطمب االول

:لغةً يا فتعري 

،نابينكبنيابة،كنابعنوإذاتكلىاالمرعنو،رحيثالمصدمفيقصدفيالنيابةلغة

كنابعماينكب،كالمفعكؿمنصكبعنو:نابالككيؿعفالرئيسقاـمقامو،الككالةعنو،ناب

(2)عنو،رسمياقانكنيا.

 : النيابة في التعاقد اصطالحا تعريف

 ىيمكافقةشخصيسمىالنائبلمقياـ فيالتعاقد لمصمحةقانكنيبعمؿتعرؼالنيابة

كالنيابةفيالتعاقدليامكانةكبيرةفيالحياةالقانكنية،لذافييشيء،يسمىاالصيؿشخصاخر

                                  
(."كليالصغيرىكابكهثـكصيابيوثـجدهالصحيحثـكصيالجدثـالمحكمةاك123القاانكفالمدنياألردني،المادة)(1)

 الكصيالذمنصبوالمحكمة".

 604ابفمنصكر،دارالمعارؼ،المجمدالعاشر،ص(2)
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ضركرملشخصالعاجزعفالتعبيرعفأرادتو،كالغائبكالقاصركالمحجكرعمي،فاليتمكفمف

ـالتصرفاتالقانكنيةلذاتوفيختارشخصلينكبعنوكاعطائوالصالحيةبالفعؿالذميريده،ابرا

كقدتككفالنيابةضركريةفيبعضاألكقاتلماكافاصالعفالتعبيرعفمشيئتومثاؿينكم

التصرفات ببعض لمقياـ االختصاص ذك مف شخص فيختار القضاء، اماـ دعكل رفع رجؿ

(1)القانكنية.

النائبمحؿإرادةاألصيؿمعانصراؼاألثرالقانكنيليذهاإلرادةيى:لنيابةا حمكؿإرادة

  (2).إلىشخصاألصيؿكمالككانتاإلرادةقدصدرتمنوىك

كقدينكبشخصكاحدعفطرفيخاصة.كلياآثارمعينة،كالنيابةالتتحقؽإالبشركط

لفرضيف،فيبدكفياقدأصيالنعفنفسونائباعفغيرهيتعا،أكدفتحؿإرادتومحؿارادتيمامعانالعق

.مفأحكاؿالنيابةنفردىابالذكر،كىذهحالةىامةأفالشخصييتعاقدمعنفسو

ففياألكلىتشترؾإرادةاألصيؿكالنائبالقانكنية.التمييزبيفالنيابةاالتفاقيةكالنيابةكيجب

تكزعشركطاإلرادةعمىىاتيفاإلرادتيفبقدرمساىمتيماكنتيجةليذااالشتراؾالعقد،فيإمضاء

العقدىكحكـأثركلكفكحده،أمافيالنيابةالقانكنيةفالعقدينعقدبإرادةالنائبالعقد.فيإمضاء

.(3)مفأحكاـالقانكفينصرؼإلىاألصيؿ

ثالث:سكؼيفردالباحثفيىذاالمطمبمسائؿك

شركطتحقؽالنيابة -أ

النيابةآثار -ب

                                  
 18(.الككالةفيالشريعةكالقانكف،ص2007العاني،محمدرضا،)(1)
 .77،مرجعسابؽ،7السنيكرم،شرحاالقانكفالمدني،ج(2)
  80–79د.بدكم،حمميبيجتالنظرياتالمختمفة،ص(3)



39 

 

 

تعاقدالشخصمعنفسو -ج

 في الوكالة بالخصومة النيابة شروط تحقق –ا 

 :(1)حتىتككفىناؾنيابةيجبالشركط:حصرىذه

األصيؿ.محؿإرادةالككيؿتحؿإرادةأكالن:أف

.لمككالةفيالحدكدالمرسكمةالككيؿ:كافتجرمإرادةثانيان

.الككيؿ:كافيككفالتعامؿباسـاألصيؿالباسـثالثان

 

 األصيل:محل إرادة  الوكيلحمول إرادة  –الشرط األول 

عفا ال ىك إرادتو عف يعبر إنما النائب األصيؿف بيفإرادة كسيط ليسبمجرد فيك ،

ع يقتصر كالغير إلىاآلخراألصيؿ منيما كؿ إرادة نقؿ مى كاف ال كا  فيكىناؾفرؽبرسكال.،

برسكؿ بنائبكالتعاقد ففيالحالةاألكلىيتعاقداألصيؿبنائبالتعاقد بيفعنو،. كيعتبرالتعاقد

جمعالنائبكالمتعاقداآلخرمجمس النائبفاليصحأفيككفكاحد،حاضريفإذا بإرادة كالعبرة

الثانيةفاألصيؿيتعاقدلة.أمافيالحادبالعيكبالتيتمحؽىذهاإلرادةكيعتمميز،مجنكنانأكغير

كالعبرةبإرادةكاحد،،كالتعاقديككفبيفغائبيفحتىلكجمعالرسكؿكالمتعاقداآلخرمجمسبنفسو

األصيؿإذالرسكؿيعبرعفىذهاإلرادةفيصحأفيككفمجنكنانأكغيرمميزماداـيقدرماديان

إلىإرادةالرسكؿالرضاينظرفيعيكبكالصحيحة،عمىنقؿىذهاإلرادةكيستطيعتبميغالرسالة

المرسؿ.بؿإلىإرادة

                                  
 90صالسنيكرم،شرحاالقانكفالمدني،مرجعسابؽ.(1)
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بؿالنيابة،كمفذلؾنرلأفمجردالكساطةالتكفيلتحقيؽكبنياتو:النائببإرادةالعبرة–

إر عف النائبمعبران يككف أف مفينكبعنويجبلتحقيقيا إرادة ىكالعف كيترتبعمىادتو .

:(1)ذلؾ

أكفإذاكقعالنائبفيغمطاألصيؿ.ينظرفيياإلىإرادةالنائبالإلىإرادةاالرضعيكب

إكراه قابال العقد ىذه،لمفس كاف عيبمف يشبيا لـ األصيؿ إرادة بأف يعترضعمىىذا كال

ذامعيبة.كذلؾيعتدبالتدليسكاإلكراهالصادريفمفالنائبفتصبحإرادةمفتعاقدمعوالعيكب. كا 

،ألفالتدليسكاإلكراهيؤثرافصيؿفإنويؤثركذلؾفيصحةالعقدلتدليسأكاإلكراهمفاألكقعا

(2).العقدإذاكقعامفاألصيؿأفيؤثرافيصحةفأكلىفيصحةالعقدحتىلككقعامفالغير

النيةكتكاط كافالنائبسيء إذا فممدائنيفالطعففيالتصرؼالمعسر،معالمديفئأٌما

كيتحقؽذلؾإذااألصيؿ.ينظرفيبعضالفركضإلىنيةكقدالنية.حتىلككافاألصيؿحسف

األصيؿ.كافالنائبيتصرؼكفقانلتعميماتمحددةصدرتلومف

 فيومفبالذات،كؿشخصآخرفيشراءشيءمعيفكيإذااما بما ككافالمككؿيعمـ

العيب.فاليجكزفيىذهالحالةلممككؿأفيرجععمىالبائعبدعكلذلؾ،يجيؿالعيبكالككيؿ

القدرفياعتبارنيةاألصيؿكاؼفيتعييفالدكرالذميقكـبوكؿمفاألصيؿ كنرلأفىذا

 إبراـ العقد.كالنائبفي بإرادة النائبال بإرادة ينعقد العقد أف إرادةاألصيؿ،فاألصؿ أف عمى

                                  
 90صالسنيكرم،شرحالقانكفالمدني،مرجعسابؽ.(1)

 195(.مصدرسابؽ،ص1996عدنافالسرحاف)(2)
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إذأفالنائبفيىذهالحالةالنائب،تككفمحؿاعتبارفيمايختصبعمموكفيمايكجوفيواألصيؿ

(1).الرسكؿيككفبمثابة

  

                                  
 157(.العقكدالصغيرة،الككالةكالكفالة،مصر،المكتبالجامعيالحديث،ص2004طبمة،أنكر)(1)
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 :لموكالةفي الحدود المرسومة  الوكيلاستعمال النائب  –الشرط الثاني 

 نيابتو:مجاكزةالنائبلحدكد

كافالنائبيعبرعفإرادتوىكالعفإرادة ذا فإنويجبأفيعبرعفىذهاألصيؿ،كا 

 فيحدكد القانكفأكنيابتو،اإلرادة التيعينيا فقداالتفاؽ.كىيالحدكد الحدكد جاكزىذه فإذا

(1).األصيؿصفةالنيابةكالينتجالعمؿالذمقاـبوأثرهبالنسبةإلى

النائبمعؿتعامةإلىاألصيؿإذاكافالغيرالذمعمىأفالعمؿينتجاستثناءأثرهبالنسب

النية،حسف حدكد بمجاكزة بأفالنيابة،أماليعمـ إلىاالعتقاد تدعكه أسبابقكية ككانتلديو

نيابتو فيحدكد تعاقد النائبقد نيابة مثؿذلؾأفيككفالنائبقدخكلتلو كعمالءمستمرة،.

الدكائرالتأمي الشركاتكككالء كمديرم الذمف العمؿ يككف كاف يد، بو حدكدقاـ في عادة خؿ

فيتعامؿالغيرالنيابة،.كمثؿذلؾأيضانأفيبقىاألصيؿسندالنيابةفييدالنائببعدانتياءنيابتو

السند.معالنائبالذمانتيتنيابتومطمئنانإلىىذا

الحدكدمتىكافمفالمستحيؿعميوأخطارالمككؿسمفانككانت عمىأفلوأفيخرجعفىذه

ىذهفيكعمىالككيؿالتصرؼ،الظركؼيغمبمعياالظفبأفالمككؿماكافإالليكافؽعمىىذا

(2)"الحالةأفيبادربإبالغالمككؿخركجوعفحدكدالككالة

 

 

                                  
 363(.عقكدالككاالتالتجارية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص1980سميحو)،القيمكبي(1)

كاالبػػراء،اإلقػػرار،الػػدعكل،بغػػداد،عمػػيحيػػدر)ال.ت(دررالحكػػاـشػػرحمجمػػةاالحكػػاـالعدليػػة،المجمػػدالرابػػع،الصػػمح،(2)
 348مكتبةالنيضة،ص
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 باسم األصيل: الوكيلتعامل  :الشرط الثالث

  االسم المستعار: -0

ككفتعاممو،بؿيجبأيضانأفيعبرانعفإرادتوفيحدكدالنيابةكاليكفيأفيككفالنائبم

كانتىناؾنيابة.فمكتعامؿامعالغيرباسـاألصيؿ ،كتككفالككالةمقصكرةلككيؿباسمولما

إثر.كمفثـيضاؼستعارأكالمسخريعرؼباالسـالم،كىذاىكماالككيؿبالمككؿعمىعالقة

.كيرجعالمككؿعمىالككيؿبمقتضىعقدانأكمديناكاليضاؼإلىالمككؿالعقدإلىالككيؿدائن

(1).بينيماالككالةالذمتـ



:إثرالعقدإلىاألصيؿفيحالتيفكمعذلؾيضاؼ

النيابة.أفالغيريعمـبكجكدإذاكافمفالمفركضحتمان(1)

:"إذالـيعمفالعاقدكقتإبراـأفيتعامؿمعاألصيؿأكالنائبأككافيستكمعندالغير(2)

إالإذاكافمفمدينا،دائناأكاألصيؿ،العقداليضاؼإلىأثرفافنائبان،العقدأنويتعاقدبصفتو

 فيتعامؿمعافمفتعاقدمعالنائبيعمـبكجكدالنيابة،اككافيستكمعندهاالمفركضحتما

(2).األصيؿأكالنائب





                                  
(.النيابػةعػفالغيػرفػيالتصػرؼالقػانكني،دراسػةمقارنػةلػبفالفقػواإلسػالميكالقػانكفالكضػعي،1991العبػكدم،جاسػـ)(1)

 261مصدرسابؽ،ص

 القانكفالمصرمالمدني-101ص–98،ص2مجمكعةاألعماؿالتحضيرية(2)
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 األصيل:التعاقد باسم -9

كىذهالنيةقديفصحكلحسابو.يتعامؿباسـاألصيؿالبدكقتأفيتعاقدالنائبمعالغير

عنيا، مف ضمنان تفيـ قد ىذاالظركؼ،أك محؿ في مخدكمة بضاعة مستخدـ باع إذا كما

، صاحبيا.ككقبطافالسفينةيتعاقدعفسيده،ككالخادـيتعاقدعفالمخدـك

فإذاكافالنائب.كالتعاقدباسـاألصيؿيجبأفيتحقؽأيضانعندالغيرالذميتعاقدمع

،فالنيابةالشخصو،كلكفالغيريتعامؿمعوفياألصيؿ،النائبيعمؿباسـ اليتـ،كالعقدالتقـك

كلكفمعو.يؿألفالغيراليقصدالتعامؿكالمعاألصلنفسو،معشخصالنائبألنواليتعامؿ

يفأضيؼالعقدإلىاألصيؿفيالحالتاألصيؿ،إذاكافالنائبيعمؿباسموكالغيريتعامؿباسـ

(1) ذكرىما.،كقدتقدـ106المتيفنصتعمييماالمادة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 291المسماة،فيقانكفالمعامالتالمدنيةكالقانكفاألردني،دارالفكر،صالزحيمي،كىبو،العقكد(1)
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 :المطمب الثاني

 :بالخصومة أنواع النيابة

تككفالنيابةفيالتعاقدامااراديوعندمايختاراألصيؿشخصمحدديحؿمحمةفيتصرؼ

ىذيفالنكعيفعمىمايمي:كقانكني،اكقانكنيةعندمايحددىاالقانكف

 دية االتفاقية االنيابة االر  -0

كيحددافالنيابةاالراديةاالتفاقيةىيافيختارفييااالصيؿشخصالنائببكامؿأرادتو

بينيما، مدلسمطتوفيالتصرفاتالقانكنيةالتيسكؼيخكؿالنائببيا،مفخالؿالتعاقدالمبـر

كالتعاقدالذميفضيالىىذاالفرضىكعقدالككالةلكفقديحدثىذاالتعاقدعفطريؽتعاقد

التجارية األماكف في لتجار بالنسبة بعضاألكقات في مكافؽ كىذا العمؿ كعقد كالذيفثاني

(1)يستعممكفسمطتيـفيـيبرمكنومفعقكدعفصاحبالعمؿمفعقدكاحد.

 النيابة القانونية -9

قانكنية،متىفرضياالقانكفعمىاالصيؿدكفالخرؽكفيىذاالنيابةيتحددالافالنيابة

 القانكف يعيف قد الكضع ىذه كفي لمنصكصالقانكنية كفقان القانكني النائب سمطة النائبمدل

اكإلزاـشخصبتعيفمحاميحتىيتمكفمفاستعماؿ،كماىكالحاؿفيتحديدبطريؽمباشره

تكفرىافيالنائبكيترؾامر حقكقوبالدعكلغيرالمباشرة،كالقانكفيكتفيبتعييفالشركطالالـز

(2)اختيارهلقاضيالمكضكع.

                                  
 357(.مصادرااللتزاـ،دارالنيضةالعراقيةلمنشركالتكزيع،ص2005)سعيد،السالـ،عبد(1)
 15صدارالفكر،(.اصكؿااللتزامات،نظريةالعقد،1943بكم،حممي)(2)
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فيجبافيككفطرؼمكجبكطرؼأفعقدالككالةكباقيالعقكدالتيتتككفمفطرفيف

قابؿحتىيتـالعقدبينيماالصادرعنيما.كذألؾكلعدـإنجازالمعنىالذمتحدثنابويمتنعبيع

الشخصلذاتوكشراؤهمفذاتو،لكفيكجدصكريككففيياالطرؼالمكجبكالقابؿشخصكاحد

ذاتو.كسنبيفمدلكاجازةتعاقدالككيؿمعمعذاتو

عمىكالةفالككالةيجبافيككفطرفاىانابةتختمؼعفالكحثالقكؿافاإلكيمكفلمبا

كنيةالتتطمبفيبعضنابةاالتفاقيةكالقضائيةكالقاننابةبتقسيميابيفاإلأداءكاممة،امااإلأىمية

يمباشرةكفوذكتنسبلمفأنابأىميةالشخصالمنابلمقياـباألعماؿالقانكنيةكتنفياألحيافاال

نابةالتكجدالتزاماتمتبادلةبؿالتزاـمفالطرؼالمنابلمقياـبعمؿاماالككالةفييالتزاماتاإل

.متبادلةبيفطرفييا

 المبحث الثاني

 لمغير توكيل الوكيل

 في بدلو يككؿ حيف المككؿ رضيتنفيذاف المككؿ اف يعني فأنو عنو نيابة التصرفات

بكاسطة ال التصرؼبذاتو ينفذ بأف قبكؿ ىك لمككيؿ المككؿ كاختيار بشخصالككيؿكاستأمنو،

يجبعمىالككيؿافيقكـبتنفيذ بذاتوكاليككؿغيرهفياألفعاؿشخصاخر،ىنا المككؿبيا

اجرائيا.

أمافيبعضاألحيافيتعذرعمىالككيؿالقياـبذاتولتنفيذماككؿبوكفيىذاالحالةيمجأ

فياجراءالتصرؼالمككؿبو،ىناىؿيسمحبيذااالجراء؟بديالنعنوالىتككيؿ

عمى:(مفالقانكفالمدنياألردني843نصتالمادة)
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بع-1 اك كمو بو ككؿ فيما افيككؿغيره قبؿليسلمككيؿ كافمأذكفمف إذا اال ضو

المككؿاكمصرحلوبالعمؿبرائيوكيعتبرالككيؿالثانيككيالنعفالمككؿاألصمي

فاذاكافالككيؿمخكالحؽتككيؿالغيردكفتحديدفانويككفمسؤكالتجاهمككموعف-2

 جاء ما تؤيد المادة كىذا مفتكجييات( أصدرلو كبما فيتككيؿغيره، فينصالمادةخطئو

القانكفالمصرمكالقانكفالسكرمليـراماخرفيىذا(مفالقانكفالمدنيالعراقي.939) أما

:مطمبيفالحالة،كبناعمىماذكرنرلأفىذاالحالةتنقسـالى

 بموافقة الموكل. بدلوالوكيل  توكيلبيسمح  االول:المطمب 

إ ككؿبو فيما لمككيؿأفيككؿغيره بذلؾمفقبؿالمككؿطبقانكحيثأنو كافمأذكنان ذا

كمالممحاميالككيؿأفينيببتفكيضمكقعمنو.مفالقانكفالمدنياالردني843ألحكاـالمادة

محاميانفيقضيةمعينةفيأمعمؿمككؿإليوبمكجبككالتوكضمفالشركطالكاردةفييامالـ

مفقانكفنقابةالمحامييفرقـ44/2يكفىنالؾنصيمنعمثؿىذهاإلنابةطبقانألحكاـالمادة

الككيمةاألصيمةقدنصتعمىأنياتخكؿالككيؿكحيثأفاإلنابةالمعطاةمف1972لسنة11

.ككالتياالمناببكافةالصالحياتالممنكحةليابمكجب

كحيثأفككالةالمحاميةاألصيمةتخكليامتابعةالدعكلأماـالمحاكـبجميعدرجاتيابداية

كالمثكؿاالستئنافييككفمفكضانبتقديـالئحةالطعفالمنابالمحاميكاستئنافانكتمييزانكعميوفإف

 محكمة االستئناؼأماـ كحيث. غيراالستئناؼتكصمتمحكمة في قرارىا فيككف لخالؼذلؾ

 1.محمو

                                  
 (19/12/2005(فصؿ)3129/2005قرارمحكمةالتمييزاالردنيةالصادرعفالييئةالعاديةرقـ)(1)
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(سمحلمككيؿافيككؿبدلومالـيكفممنكعان708المشرعالمصرمفيالمادة)افبينما

تنفيذككؿبدلوفيبصراحةككضكحاكضمنانفيتعاقدالككالة،كعميويسمحلمككيؿافيذلؾمف

الككالةكافلـيصرحلوفيالعقد،كفيىذاالكضعيككفالككيؿمطالباكمسؤكالبماتصرؼنائبو

الككيؿ فيحاؿقياـ أما لكقاـىكذاتو،حيثيككفالككيؿكنائبومتضامنيفبالمسؤكلية. كما

يذاالتصرؼفيذااإلنابةباطمة،بأنابوغيرهفيالتصرفاتكقاـالمككؿبمنعوفيالعقدمفالقياـب

كاليككفلشخصالذماعطياالنابةصفةفيمباشرةاالعماؿالقانكنيةمحؿالككالة،كىذامالـ

ذاأعتمدالمككؿاالنابةنفكذىاأمضتبإجازةمفالمككؿكينفذ يقـالمككؿاالنابةبعدكقكعيا،كا 

(1).التصرفاتالتييقكـبوالككيؿالثاني

 عدم سماح توكيل الوكيل بدلو دون موافقة الموكل. الثاني:المطمب 

جاءىذااالتجاهبعدـالسماحلمككيؿبتككيؿبدلوفيتنفيذالتصرفاتالمككؿبيااالإذاكاف

مرخصلومفقبؿالمككؿ.أمحتىيككفتككيؿالككيؿبدلوفيتنفيذالككالة،يجبافيككف

التككيؿمسمكحلومف لـيسمحالمككؿبتككيؿبدلوكقاـىذا إذا اما ،بذلؾقبؿالمككؿبتنفيذ،

حيث الككيؿ، التصرفاتمفككيؿ مباشرة التككيؿبطالفكاليسمحبامصفة ترتبعمىىذا

يككفالككيؿكحدمسؤكالعفتنفيذالككالةالمتفؽعمييالذااخذبيذااالعتبارالشخصيكماذكرنا

أطراؼالككالةباالتفاؽعمىالككالةكابراميا،يضعىذاالمككؿثقتوكذاتيةسابقاأمعندمايقكـ

(2)ىذاالككيؿلإلنابةعنوفيالتصرفات

                                  
.485،مرجعسابؽ،ص7(.ج1969السنيكرم)(1)
.136(.مرجعسابؽ،ص1996السرحاف،عدناف) (2)
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استثناءال امافيالككالةبالخصكمةرألافاألصؿىكسماحالتككيؿكعدـالسماحىكا

مانصتع مف(63ميوالمادة)يقكـاالعندكجكدخطركاضحعمىالتككيؿمفالضمفكىذا

(1)قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني

اماإذاسمحلمككيؿبتككيؿبدلوفيالتنفيذيعتدبالككيؿالثانيككيالنعفالمككؿاألصمي

اقر ذا الثانيكا  الككيؿ الككيؿاألكؿالينعزؿ لمككيؿاألكؿكفيحاؿعزؿ كاليكفككيالن فكرا

ةبعدكقكعيايككفحكمياحكـالككالةصدرتبمكافقةالمككؿكىذامانصتالمككؿالككالةالثاني

األردني.(مفالقانكفالمدني839عميوالمادة)

 افيقـك اما ىنا الككالة، فيتنفيذ تككيؿغيره فيحاؿمنحالمككؿلمككيؿصالحية اما

ك تحديد دكف الصالحية يمنحو قد اك الككيؿ، الشخصلينكبعف تعيفشخصالككيؿبتحديد

2كفيىذاالشأفىناؾحالتيفلمنحالككيؿالصالحية:الثاني

:إذاأذفالمككؿلمككيؿتككيؿبدلودكفتحديدذاتيةالككيؿالثانيكفيىذاىالحالةاألكل

الحالةيككفالككيؿاألصيؿغيرمسؤكؿعفأمخطأينشأعفىذاالككيؿ،اكفيماأصدرمف

الككا تعميماتفي عف أمخطا ينشأ لـ إذا اما مسؤكؿعفتصرؼالككيؿذلؾلة، غير فأنو

الثاني،فقداعفاهالمشرعمفالمسؤكليةالتعاقديةلكفالمككؿاذفلوبذألؾ.

قاـالمككؿبتحديدالشخصالككيؿالثانيككافالككيؿاألصيؿقداذفلوالثانية:إذاالحالة

األصيؿاألكؿيتـاعفائومفمسؤكليةاختيارالككيؿالثانيمفالمككؿبتككيؿبدلوفأفالككيؿ

                                  
بالتككيؿ(يجكزلمككيؿافينيبغيرهمفالمحامييفافلـيكفممنكعانمفاإلنابةصراحو)(1)

 (.839القانكفالمدنياألردني،المادة)(2)
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كيككفمسؤكالعمايصدرهلومفتعميماتكتكجيياتفيالعقدالثاني،ألنوالمككؿىكالذماختار

مفسيقكـبالتككؿعنوثانيان.

سمحالقانكفبمنحك افالككالةبالخصكمةتختمؼعفالككالةالعاديةذا يرلالباحثىنا

عف مسؤكؿ كىك ببعضاألعماؿ القياـ في ينكبعنو مف بتعييف بالخصكمة لمككيؿ صالحية

.كىكمسؤكؿأيضاعمىتكجيياتوالتييعطييالوهراختيافيالخطأ

حلممككؿفيتعييفككيؿيساعدهفانويسأؿمباشرةتـالتصريإذاامافيالككالةبشكؿعاـ

بذاتفيكمسؤكؿعف دكفتحديده لممككؿلتعييفمفيساعده األصيؿكافمنحصالحيو اماـ

.فياختيارهكمسؤكؿعفالخطأفيمنحوالتعميماتكالتكجيياتأالخط
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 تعاقد الوكيل مع ذاتو المطمب الثالث: 

أمافىذاالشخصىكالشأفذاتوالمكجبكالقابؿتكجدحالتيفليذاافيككفالشخصىك

يصدراإليجابكالقبكؿفيمثؿأطراؼالعقد،مثالنيككؿشخصفيبيعالعقارفيشتريوىذاالككيؿ

ذاتوفالككيؿىكنفسالبائعكالمشترمفكافتعاقدمعذاتو.

الككالةلـيقـبتحديدمفىك كافالمككؿفيعقد ففيىذاإذا الذميتعاقدمعوالككيؿ،

العقدفيمثؿىذا الحالةيمكفافنتصكرافقياـالككيؿبالتعاقدمعذاتوفمامدلصحةىذا

الحالة

اختالفاتباآلراءعفمدلصحةىذاالعقداكبطالنو،فالبعضأجازالتعاقدمعتكماكجد

افالتعاقدمعالنفساكالذات.فاعتبرالبعضمنيــمفرألانوتجاكزلحدكدالككالةالنفسكمني

معذاتوعقدحقيقيبمكانةافالككيؿعندتنفيذالككالة،يعبرعفإرادةالمككؿكعندالتعاقدىك

(1)،فيتـتقابؿاإلرادتيفكيتـالعقدفأنويعبرعفارادتوىك

لحدكدالككالةفحؽالمككؿالكرألاألستاذالسنيكرم،افتعاقدالككيؿمعذاتوىكتجاكز

ينفذ،كاعتمدىذاالمنعألنويستندعمىقرينةقانكنيةىيافالفردإذاككؿالغيرفيالعقدىناال

(2)يسمحلمككيؿافيتعاقدمعذاتوألنويكجدتعارضلممصالح

كتأييدالمادة(115لمقكاعدالعامةفيالمادة)افىذاماتناكلوالقانكفالمدنياألردنيطبعان

(مفالقانكفالمدنياألردنيفيعقكدالبيع،منعالنائبمفشراءماككؿببيعو،لذانصت548)

( بتفضيؿ835المادة يقكـ باف البيع تيمة عف الككيؿ بعاد ال األردني، المدني القانكف مف )

                                  
140(.سمطاتكمكجباتالككيؿكانتياءككالتو،ص2004عميفارس) (1)
204(.الكسيط،الجزاءاألكؿ،ص1969السنيكرم،)(2)
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لمككيؿبالبيعمامصمحتومصمحومككمو،فاليجكزافيشترمماقدككؿبواكببيعوكاليسمح

ببيعوالىفركعواكاصكلواكزكجتواك لمفكافالتصرؼمعويجذبغنمااكبدفعككؿافيقـك

كىكذلؾحتىلككافمفاألغرابغيراآلىاؿ،لقياـالتيمةعنوكلكفيكجداستبعادعمىخسارة

التيمةفيرخصلوالبيعكالظرؼاذاباعالحدمفىؤكالبقيمةتزيدعفقيمةالمثؿكىناترفععنو

(1)بقيمةالمثؿفيحالةصدكرإذفلومفالمككؿبالبيعلمفيريد.ىؤالءيرخصبيع

( المادة تطبيؽ عمى المصرم(115كيتناظـ المدني القانكني تنص)المف يجكزالتي

شخصلشخصافيتعاقدمعذاتوباسـمفينكبعنوسكاءاكافالتعاقدلحسابوىكاـلحساب

اخردكفترخيصمفاألصيؿعمىانويجكزألصيؿفيىذهالحالةافيجيزالتعاقدكىذاكمومع

مراعاةمايخالفومفاحكاـالقانكفاكقكاعدالتجارة(.حالتيفلتعاقدالككيؿمعذاتوضمفاحكاـ

عقكدالككالة.

 واالصيل:  الوكيلالعالقة بين 

افالنيابةمفالناحيةالفنيةيجبافتشمؿعمىعدةسماتمنياافالعقديتـبالرضىدكف

افيمزموشيءفالنائبىكالذمينتجالتصرفاتلكفيبعدعنوتنظيـالتصرؼاألخر،فاليحؽ

متعاقدلمنائبافيتمسؾبأثارالعقدالذمابراموالفالعقدقائمانبيفاألصيؿكالمتعاقدكليسبيفال

أمالتزاماتبالتاليال النائبالينتجعمىعاتقو الذمابرامو فمفالبديييافالتعاقد كالنائب،

كقديحصؿمنو لمغيرخيارحكؿالرجكععمىاألصيؿ، يترتبعميوخطأيكجد العقد عفابراـ

 بطبيعة مسؤكؿ يككف ىنا معو، المتعاقد عمى الحاؿضرر التعكيض عف لقككذلؾ اعدتبعان

نفاذ عدـ ذلؾ عمى ينتج نيابة حدكد النائب تجاكز في الحاؿ ىكا كما التقصيرية، المسؤكلية

                                  
143(.مرجعسابؽ،ص1996السرحاف،عدناف) (1)
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التصرؼ النائبمعاألصيؿمصدر(1)التصرؼبحؽاألصيؿدكفافيقرليذا كيضبطعالقة

نتالنيابةفيحيفكانتنيابةاتفاقيةفيككفمصدرالعالقةالككالةبيفالمككؿكالككيؿامااذاكا

(2)نيابةقانكنيةيككفمصدرالعالقةىكاالقانكف

فيحددىاالعقدكيرلالباحثافالعالقةبيفالنائبكاألصيؿيحددىاالقانكفامافيالككالة

مسؤكلية الغير تجاه مسؤكؿ فيك لمتعاقد ضرر كسبب صالحياتو حدكد كتجاكز قصر كاف

تقصيرية.

 والغير  الوكيلالعالقة بين 

تعاقدالغيرمعالككيؿاليككفتعاقدمنفصؿعفالعقدمعاألصيؿبؿسيرتبطمعاف

األصيؿبالعقدكيككفكؿمنيماطرؼفيالعقدكيجكزلمغيرافيتصرؼمعاألصيؿكمالكانو

لوافيقكـبمطالبةاألصيؿبجميعالحقكؽالتينتجوعف ىكمفتعاقدمعاألصيؿنفسو،لذا

امااذاتمتعالقةمباشرةبيفاألصيؿكالغير.(3)جكععمىالنائبالذمتعاقدمعوالعقد،دكفالر

نتجمفالتزاماتعمى األصيؿما اثارفيالتصرؼفيأخذ كنتجفيحقيما بينيما فيككفتعاقد

(مفالقانكفالمدنياألردني"إذاابراـالنائبفيحدكدنيابتوعقد112كمانصتالمادة)العقد.

 األصيؿ يضاؼالى كاحكاـ حقكؽ مف العقد ىذا عف ينشا ما فأف األصيؿ نصباسـ إذا اال

.القانكفعمىخالؼذلؾ

                                  
 39السنيكرم،مصدرسابؽ،ص(1)
 .70ص(.النظريةالعامةلاللتزاـ1966)إسماعيؿغانـ،(2)
 66(.النظريةالعامةلاللتزاـ،ص2006أمجدمحمد،)(3)
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لألباحثافيرلال الككيؿتعكد الذمأبرمو صيؿكيحؽااللتزاماتالتيتنتجعفالعقد

شخصياناذكافالعقدمفصالحياتالتيمعولمغيرمطالبةاألصيؿبكافةااللتزاماتكأنوتعاقد

منحيااألصيؿلمككيؿ.

 

 الرابعالفصل 

 انقضاء الوكالة بالخصومة

يخضعألحكاـالقكاعدالعامةبالفس أكالتنفيذإفانقضاءالككالةبالخصكمةبحجةتعذر

لقكاعدالعامة،كماأفانقضاءاالنقضاءالعقدكتفادانلمتكريركاإلطالةنحكبحثىذيفالدافعيفإلى

إذاكافالحيفالككالةبالخصكمةبحجةحمكؿالتكقيتاكاألجؿالمقيدليا،فإنياظرؼنادرجدان

تحديدافالمككؿكالككيؿبالخصكمةاليستمكنأفمدةمحددةزمنانمعينانشيرأكستةأشيرذلؾ

 بتكقيتميحدد بالخصكمة الككالة النكعتنفيذ ىذا إرادةمف يتكقؼعمى ال الخصكمة حؿ ألف ،

أ أك تواستطاعحدىما الكاجبيففياستنفاذ يتكقؼعمىالزمفكالسرعة نما كا  جراءاتالتقاضيإ،

فضالنعفذلؾفإفانقضاءالككالةبالخصكمةليذاالميتعددةكالمعسرةكالمبرمةمفعدةأطراؼ،

السببيخضعلمقكاعدالعامة.

،كانسبابانقضاءالككالةبالخصكمةعقدأعفيتحدثالباحثكلذاسكؼ كافعدغيرالـز

عمىاالعتبارالشخصيكذلؾفيالمطمبيفاآلتييف:انانقضاءالككالةبالخصكمةعقد يقـك

 المبحث االول

 انقضاء الوكالة بالخصومةأسباب 
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الزمةبأفيقضيالعقدبإرادتوالمنفردة،الاككالأحدأطراؼالعقكدغيرطرؼأميستطيع

غير العقكد يميز ما لالزمةاكىذا الحجة مففيكترجع خيار إلى أك العقد بيئة إلى إما ذلؾ

 كمنيا عامة بصفة الككالة كتيعد الخيارات، بطبعياالككالة الالزمة غير العقكد مف بالخصكمة

الككيؿبالخصكمةالتنحيعفيتمكففيتكمفالمككؿعزؿككيموبالخصكمةبإرادتوالمنفردة،كما

معاإلشارةإلىعدـإتباعالضرربالطرؼاآلخربحجةالعزؿأكالتنحي.الككالة

ككيؿبالخصكمةكفيالمبحثكسكؼنبحثفيالمبحثاالكؿعزؿالككيؿبالخصكمةكاعتزاؿال

الثانيانقضاءالككالةبالخصكمةبسبباعتبارالشخصيفيمطمبيفاألكؿمكتالمككؿاكفقده

االىميةكالمطمبالثانيمكتالككيؿبالخصكمةاكفقدهاالىمية.

 المطمب االول

 عزل الوكيل بالخصومة

باع العزؿ في اإلسالمي الفقو تناكؿ الككااثلقد الفقياءالنقضاء أف إال بالخصكمة، لة

الحنفيةكالظاىريةكالقكؿعندالشافعية(1)فتخالفكافياشتراطمعرفةالككيؿبو،فقدذىبيالمسمم

كالمالكيةكالحنابمةكاألماميةإلىأفمعرفةالككيؿبالعزؿشرطلصكابانتياءالككالة،كأفسمكؾ

لمككؿمالـيبمغالككيؿبالعزؿ،كماأفجكازاإلبعادذةفيحؽافالككيؿبباعثالككالةميعتبرةكنا

كجدقسـمفالتصرفاتباطمة،كأذأفإذدكفمعرفةالككيؿقديؤدمإلىاإلضراربالككيؿكالغير

                                  
كابػػف؛86كالخرشػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص؛53كاإلمػػاـالرممػػي،مصػػدرسػػابؽ،ص؛37،مصػػدرسػػابؽ،ص6الكاسػاني،ج(1)

الظػػاىرم،مصػدرسػػابؽ،؛كابػ318،صمصػدرسػػابؽالطكسػػي،ك؛243قدامػةالمقدسػي،المغنػػى،مصػدرسػابؽ،ص فحػـز
.246ص
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خذتبيذاأأفمجمةاألحكاـالعدليةكيحتـحكموإالبعدالعمـبو، التعاقدفالسالعزؿيعنيف

.(1)الرأم

أف قكؿآخر سكاءنكجاء يقع فالعزؿ الككالة؛ النقضاء ليسمتطمبا بالعزؿ الككيؿ معرفة

اـكيؿبوكبمعرفةال ،كأفالعزؿكالطالؽأكالعتؽاليستمـز لـيعمـبو،ألفالككالةعقدغيرالـز

(2)فيوإلىرضىالطرؼاآلخر.

ؽكالعتؽكيعتقدأفعمىالطالامعيارالككيؿجكازالعزؿدكفمعرفة(3)أحدالباحثيفدكينتق

 أك الطالؽ عمى الترغيباألكتاؼالمعيار عمى مشيد العتاؽ أف ذلؾ الفارؽ؛ مع قياس

كالخصكصيةكالشارعيتشكؽإليوكييحثعميوليذالـيكفمعرفةالفردفيومعتبرانكالطالؽحقيقة

يقاعواليسفرإلىضياعشيءمفحقكؽالمرأة،ليذاالييعتدفيو الككالةفييأمابعمميا،لمفردكا 

كقديتعمؽبياحؽالغير،كلماكافالككيؿ  المككؿكماتحتكمعمىحؽالككيؿ،تحتكمعمىحؽ

لذلؾ بو يؤدمإلىاإليذاء كىذا التصرفاتباطمة ىذا تجعؿ إبعاده كأف بمكجبالككالة يتعامؿ

ككيؿبالعزؿ.ليشترطمعرفةا
فإنوإذمفغيرالممكفمعرفةالككيؿبالعزؿلعذركبعدالمسافةبينيما،فإنويجبعمى

ذالـيشيدفاليتحقؽعزلو،ك ذالـيكفلممككؿمسكغإماأالمككؿأفيشيدعمىعزؿككيمو،كا 

فيبالعزؿ،فإفعزلوالالككيؿمعرفةحقيقيفي .(4)شيدعميوأقعحتىكا 

                                  
(مفمجمػةاألحكػاـالعدليػةعمػىانػو:"إذاعػزؿالمككػؿالككيػؿيبقػيعمػىككالتػوإلػىأفيصػؿإليػو1523نصتالمادة)(1)

 خبرالعزؿكيككفتصرفوصحيحاإلىذلؾالكقت".
؛كاإلمػػاـالطكسػػي،243،مصػػدرسػػابؽ،ص5كابػػفقدامػػةالمقدسػػي،المغنػػي،ج؛53مصػػدرسػػابؽ،صاإلمػػاـالرممػػي،(2)

 .64كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص؛318مصدرسابؽ،ص
78د.محمدإبراىيـالغامدم،مصدرسابؽ.(3)
.86الخرشي،مصدرسابؽ،ص(4)
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الباحثيف بالعزؿألفهأفاألصكبفيىذ(1)كيرلأحد الككيؿ اشتراطمعرفة ىك الحالة

بذلؾكيضيؼكمعرفتوصؿبقاءالككيؿعمىككالتوحتىيثبتعزلو،كاليثبتعزلوإالبعممواأل

ينظـأ(2)آخر ال إذ كتعالى سبحانو الحكيـ االتجاه منطؽ مع يتماشى بالعزؿ الككيؿ معرفة ف

كأفالقكؿ،(3)(َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً عالميـبيافقاؿتعالى)عمىالعبادقبؿإحكامانأ

بعزؿالككيؿدكفمعرفتوفيوتعسؼألفالككيؿقدعرؼبأذفمككمولومفالتعاقدفمماذااليعمـ

برفعاإلذفمفمككمو.

 مكقؼالقكانيفالكضعية، سبب(4)خذتبالعزؿأأما كمنياان يؤدمإلىانقضاءالككالةعمكمان

 الككالة الباعث أف الفقو كيرل (5)بالخصكمة، الككالة أف ذلؾ كجدتلمصمحةبالخصكمةفي

عمىسمكؾككيموفموالمككؿفإذاالحظأفمصمحتوفيالككالةلـتعدقائمةكساريةأكلـيرضى

أفيعزلوكينييالككالة.

ةبدافعالعزؿيعدمفالسمككياتالتيتصدربمشيئةاكبإرادةإفانقضاءالككالةبالخصكم

كافأـضمنيان صريحان فأمإدالءعفاإلرادة كا  العامة، كتسرمالىالقكاعد معنىمنفردة يفيد

.(6)العزؿيمكفاالعتدادبولعدـتخصيصشكؿخاصلمعزؿ

                                  
.431الجبار،مصدرسابؽ،صمحمدرضاعبد(1)
.122،مصدرسابؽ،صتيسيرمحمدعبدالمحسف(2)
(.15سكرةاإلسراء،اآلية،)(3)
(مػػفالقػػانكف2004(مػػفالقػػانكفالمػػدنيالمصػػرم،كالمػػادة)715(مػػفالقػػانكفالمػػدنياألردنػػي،كالمػػادة)863المػػادة)(4)

المدنيالفرنسي.
ةبالخصػػكمة،مصػػدرسػػابؽ،؛كد.احمػػدىنػػدم،الككالػػ662،مصػػدرسػػابؽ،ص7د.عبػػدالػػرزاؽالسػػنيكرم،الكسػػيط،ج(5)

 .157ص
.175د.السرحاف،عدنافمرجعسابؽ،ص(6)
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الةبالخصكمةبمعرفةالككيؿكبيذاكانتالقكاعدالعامةلعقدالككالةتستكجببانقضاءالكك

لمككالةبالخصكمةاليؤخذبواتجاهالمحكمةالتيترلبالخصكمة(1)بالعزؿ،إالأفىذااالنقضاء

صرارالمككؿإخصكمةعقبانلمككيؿالمعزكؿأكببالعزؿكتعييفككيؿبالتسطيرمالـيتـإعالميا

الفإفإجراءاتالتق كا  بذاتو، الخصكمة فيمكاجيةعمىمباشرة الحالة اضيتسرمكتسيركىذه

.(2)الككيؿ

بانقضاءالككالةبالخصكمةبعزؿالككيؿىيإلقرار أفالحكمةمفمعرفةالمحكمةكتابيان

خالؿفترةالعزؿكصكفحسفسيرالخصكمةكحقكؽالدفاع،كأفتاعتمدإجراءاتالتقاضيالتي

عمىات المشرعالقضاء تشكؿفيرغبة قد لمتخمصمفآثارإجراءاتالحكمة العزؿكسيمة خاذ

التقاضيالتياتخذتخالؿفترةالعزؿكاتخاذالعزؿأسمكبانلمتسكيؼممايكردفيفضالخصكمة

(3)مدالنزاع.أكيطيؿ

 العامةالقكؿإف القكاعد أف ككيمو(4)الصائب عزؿ في حؽ لممككؿ منحت الككالة لعقد

النظاـالعاـفاليحؽلمككيؿبالخصكمةأفيحددبقاءهحتىتحسـبمشيئتوكبإرادتوالمنفردةمف

تقاضيتعكيضان أكأفيحدد تنازؿالمككؿعفالحؽفيالخصكمة المككؿكافيحدد عزلو إذا

(5)عزلو،إالأفىذاالحؽمحصكربعدـالتعسؼفياستخداموفيالككالةالمأجكرةفاليجكزلو

كؿفيكالمتعسؼأفيعزؿككيموفيالخصكمةفيتكقيتغيرمناسبأكدكفمبررمقبكؿ،فإف

                                  
مػػػفقػػػانكفالمرافعػػػاتالمدنيػػػةكالتجاريػػػة(80)(مػػػفقػػػانكفأصػػػكؿالمحاكمػػػاتالمدنيػػػةاألردنػػػي،كالمػػػادة1/ؼ66)المػػػادة(1)

(مفقانكفاإلجراءاتالمدنيةالفرنسي418المصرمكالمادة)
 .90مدحت،مرجعسابؽ،صالمحمكد،(2)
.58سابؽ،صمرجع،2؛د.إبراىيـنجيبسعد،ج537سابؽ،صمرجعد.رمزمسيؼ،الكسيط،(3)
عػزؿككيمػومػفالنظػاـالعػاـ،المككػؿدنيالمصرم،بينمااليعتبرالمشرعاألردنيحؽم(مفالقانكفال1/ؼ715المادة)(4)

.177سابؽ،صمرجعلالطالعراجعد.عدنافالسرجاف،
مدنيالمصرم.ل(مفالقانكفا715/1(مفالقانكفالمدنياألردني،كالمادة)864المادة)(5)
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بالككيؿ الذميتبع بتعكيضالضرر التزاـ عميو ينظـ انو إال العزؿصحيح، فإف حقو استخداـ

و،كأفيقضيلوباألتعابكمياأكبعضياكذلؾحسبتقديرالقاضيلمضررئبالخصكمةمفجرا

.(1)ؽبالككيؿبالخصكمةالذملح

يأتي:ب(2)كقضتمحكمةالنقضالمصرية المشرعالمما كؿأفينشرانقضاءك)...ألـز

فإفذلؾاليقطعسير بالعزؿ، انقضتالككالة فإذا اإلنفاذ، الككالةكتحممومسؤكليةإغفاؿىذا

منا تكقيتان لتمنحو إلىالمحكمة أفيتقدـ كيتعيفعمىالمككؿ ككيموالخصكمة، فيو يستمكف سبان

الجديدمفمباشرةالدعكل،فإفىكتخمؼعفذلؾأعممتالمحكمةالعقكبةالذمنظموالقانكف

عمىغيابالخصـ(.

الككالةك عزؿالككيؿيجبيرلالباحثافخصكصية فعند تتميزعفغيرىا بالخصكمة

األصيؿكلك بأمأجراءقانكنيقداليريده فابالغالككيؿبالعزؿكحدهالأعالموحتىاليقكـ

كصدرتيكفيبؿيجبابالغالمحكمةالناظرةفيالدعكلحتىتعتدباإلجراءاتالسابقةكتحددىا

مف كفضيا الخصكمة لمتيربمف ذريعة العزؿ يستخدـ يفصؿاألصيؿشرطافال ككذألؾلـ

رتيبمسؤكليةقانكنيةعمىالقانكفعفالتعسؼفيالعزؿرغـعدهصحيحاناالانوحؽالككيؿبت

األصيؿ.

 الثانيالمطمب 

 اعتزال الوكيل بالخصومة

                                  
سػػػابؽ،مرجػػػع؛كد.عبػػػاسالعبػػػكدم،النظػػػاـالقػػػانكنيلمككالػػػةبالخصػػػكمة،176سػػػابؽ،صمرجػػػعد.السػػػرحاف،عػػػدناف(1)

.43ص
 .46مشارإليوعندإبراىيـسيداحمد،مصدرسابؽ،ص20/4/1991في(44)رقـالطعف(2)



60 

 

 

ككف االعتزاؿ عفطريؽ المنفردة بإرادتو الككالة انقضاء حؽ بالخصكمة الككيؿ يستممؾ

الككالةبالخصكمةمفالعقكدغيرالالزمةلطرفييا،فضالنعفذلؾفإفالككيؿبالخصكمةيمنح

لخدمة الحظانولـيعدمفالالئؽلوأفيستمرفيإسداءتمؾالخدمةفإفلوأفممككؿ،فإذا

.(1)يعتزؿالككالة

فيحالة أما بو، المككؿلتيقفعممو عمىصكاباالعتزاؿفيحالةحضكر الفقو اجمع

إلىالقكؿبأفالككالةبالخصكمةالتنقضيمالـيعمـالمككؿ(2)غيابو،فقدذىبالحنفيةكالزيدية

عفأف فضالن يؤدمإلىالتغريربو، المككؿقد الككيؿدكفمعرفة ألفاعتزاؿ الككيؿ، اعتزاؿ

االعتزاؿيعنيالفس كاليصحفس التعاقددكفمعرفةالطرؼاآلخرالسيماكافالككالةمعاممة

الرأمأخذبأجماعيماتنفس إالبيفالككيؿكالمككؿفال كبيذا فنصتت، العدلية األحكاـ مجمة

ككيؿنفسويمزموأفيعرؼالمككؿبعزلوكتبقىالككالةفيعيدتوإلىأفلعمىانو:"إذاعزؿا

.(3)يعرؼالمككؿعزلو"

عفالمككؿباعتزاؿككيموإفمعرفةالشافعيةكالحنابمةكاإلماميةإلىالقكؿ(4)فيحيفذىب

دكفقبكؿاآلخر الككالةاليعدشرطانالنقضاءالككالة،ألنويتحقؽفس العقدمفقبؿأحدىما

(5)كحيثانواليستكجبإلىالقبكؿفيفسخوفكذلؾاليستكجبإلىالمعرفةفيو،إالأفالشافعية

 الككالة؛ مكضكع في مفسدة معرفة عدـ شرط عمى االعتزاؿ في الككيؿ حؽ ربطكا اؿقإذ

                                  
 168د.ىندم،احمدىندم،الككالةبالخصكمة،ص(1)
.64؛كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص275ابفعابديف،مرجعسابؽ،ص(2)
(مفمجمةاألحكاـالعدلية.1524المادة)(3)
كابػػػفقدامػػػةالمقدسػػػي،المغنػػػي،؛232،صمصػػػدرسػػػابؽ،2كالشػػػربيني،ج؛55،مرجػػػعسػػػابؽ،ص5اإلمػػػاـالرممػػػي،ج(4)

.64،مصدرسابؽ،ص5كاإلماـالمرتضى،ج؛234مصدرسابؽ،ص
.52اإلماـالرممي،مرجعسابؽ،ص(5)
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"كلكعرؼالككيؿانوعزؿنفسودكفمعرفةمككموالستممؾالماؿقاضجائرأك:(1)األذرعي

مينةعمىالماؿ".أغيرهفيجبافيمزموالبقاءعمىالككالةإلىحضكرمككموأك

المكما بمفظاألجركإقرار كانتالككالة إذا كاجتمعتةكؿعمىاعتزاؿالككيؿبالخصكمة

(2).يياألنياتككففيىذهالحالةعندىـعقداالزمانةفرشرائطاإلجا

 فإنيا عفمكقؼالقكانيفالكضعية الككالة(3)اعتمدتأما كمنيا انقضاءالككالةعمكمان

بالخصكمةإذااعتزؿالككيؿعفالككالة.

إفاعتزاؿالككيؿعفالككالةبالخصكمةيككفبمشيئةمنفردةتردعنو،كافأمتعبيرعف

رطشكالنتاإلرادةصريحانكافأكضمنيانيفيدمعنىاالعتزاؿيمكفاالعتدادبو،ألفالقانكفلـيش

ذاكافمعرفةالمك.(4)لالعتزاؿااكمعينانخاص النقضاءامرضركرمككاجبؿباعتزاؿالككيؿككا 

 بالخصكمة، 5)لقانكفاألردنيفاالككالة ) التيتنظر المحكمة مففييستكجبمكافقة الخصكمة

دكفإقرار كافاعتزاؿالككيؿبالخصكمةعفالككالة باعتزاؿالككيؿعفالككالة، اجؿاالعتداد

.المحكمةاليعفيومفالمسؤكليةالناشئةعفعدـمباشرةخصكمةالمككؿ

اك االحتجاج يمكف ال بالخصكمة لمككالة االنقضاء ىذا القانكفأماعف في بو التقيد

،إالإذاعممتبوكتابيانكعممتبالككيؿالجديدأك(6)المحكمةالتيتنظرالخصكمةالمصرمأتجاه

كينتظـعمىعدـإخطارالمحكمةاعتزاؿالككيؿ بذاتو، الخصكمة المككؿعمىمباشرة أكبيمة

                                  
 .232،مرجعسابؽ،ص2نقالعفالشربيني،ج(1)
.208الرحمفالجزيرم،مرجعسابؽ،صعبد(2)
 (مفالقانكفالمدنيالمصرم.716القانكفالمدنياألردنيكالمادة)(مف865المادة)(3)
.669،مصدرسابؽ،ص7الرزاؽالسنيكرم،الكسيط،جد.عبد(4)
(مػػػفقػػػانكفأصػػػكؿالمحاكمػػػاتالمدنيػػػةاألردنػػػيعمػػػىانػػػو:"اليجػػػكزلممحػػػاميأفينسػػػحبمػػػف2/ؼ66نصػػػتالمػػػادة)(5)

الدعكلإالبإذفمفالمحكمة".
 المصرم.(مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية80المادة)(6)
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محكمةلعفالككالةبالخصكمةكتعييفككيؿجديدأكإصرارالمككؿعمىمباشرةخصكمتوأفا

بخصكمةالمككؿعفتوقطععالقئوعادإجيةالككيؿكالتحسبباالتقاضيفيمكتديرإجراءات

طريؽاالعتزاؿ.

عمىإرادة كافكافيألؼقيدان الشأف، كيرلالباحثأفمكقؼالقانكفاألردنيفيىذا

الككيؿبالخصكمةإالانومكقؼجديربالتأييدألنويمنحلممحكمةسمطةتقديريةفيقبكؿاالعتزاؿ

الدعكلكأحكاؿأطرافيا. لعقدالككالة(1)كلئفاشترطتالقكاعدالعامةأكرفضوكذلؾحسبلكاـز

أفيككفاالعتزاؿعفالككالةالمأجكرةفيتكقيتالئؽكبحجةمقبكؿفإذااعتزؿالككيؿفيتكقيت

ستخداـحقوغيرمناسبأكدكفحجةمعقكؿ،فإفاعتزالويككفصحيحانلكنويعتبرمتعسفانفيا

فياالعتزاؿعفالككالة،كيجبفيىذهالحالةتعكيضالمككؿعماأصابومفمضرةجراءىذا

الككيؿالمعتزؿأفيصؿبأعماؿالككالة(2)القكاعدالعامةالتعسفي.كأفاالعتزاؿ لعقدالككالةتمـز

فموأفيتخذمفاألعماؿالك لمتمؼ، إلىكضعالتتعرضمعيا يصكفبوالتيباشرىا قائيةما

مصمحةالمككؿ.

ألف؛مقابؿبدكفاـأطمؽىذاالحكـليشمؿالككالةسكاءنبمقابؿ(3)المصرمإالأفقانكف

النصفيىذاالقانكفجاءشامالغير بسمةأكخاصيةمعينة.معتدو

يركيالحظالفقوانواليمكفإكراهالككيؿعمىاالستمراربالككالةكافتعمؽبياحؽالغ

هعمىإرادتوكاألصؿعدـجكازأكراهالمديفعمىإنفاذااللتزاماتالخاصةبعممواألففيذلؾأكر

سبابأأكخبرتو،كماكيالحظأفاعتزاؿالككيؿعفالككالةالتيانتسباليياحؽالغيردكفتيقف

                                  
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.716)(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة866/1المادة)(1)
.المصرم(مفالقانكفالمدني717(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)865)المادة(2)
.المصرمفعاتالمدنيةكالتجارية(مفقانكفالمرا80المادة)(3)
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تب رجادة لمحفاظ يستكجب ما ليتخذ مناسبان كقتان كىبو أك الغير بو تبمغ أك ينظـر حقو عمى

االعتزاؿ كفيالتكضيحافانقضاء.(1)مسؤكليتوعفاألضرارالتيتصيبالغيرمفجراءىذا

بداعاعتزاؿالككيؿعفالككالةاليسفرإلىقطعالسير(2)فالمصرمالككالةبالخصكمةفيالقانك

 نما كا  الخصكمة، الدعكللفي مرافعة تؤجؿ أف الحالة ىذه فيمثؿ معقكلةلفترممحكمة زمنية ة

خطارالمككؿ مباشرةالخصكمةبذاتوأكاالستنجادبككيؿجديد.لوليتسنىكا 

 يؤثر بالخصكمة الككالة عف االعتزاؿ مففياما الككيؿ يستحقيا األتعابالتي مقدار

األردني القانكف فأذف (3)المككؿ، مف استممو بما باالحتفاظ الككيؿ ألممحامي كافإتعاب ذا

لـأاالعتزاؿعفالككالةيعزلإلى ذا سبابجادةتبرره،ككاففيكقتمالئـكابمغمككموبو،كا 

لمفصؿفي مفاألتعابفإفمفحقومراجعةمجمسالنقابة استمـشيئان يكفالمحاميالككيؿقد

مككؿحسبمانطاؽاستحقاقولألتعابمفالمككؿكمعيارىاقياسانمعالجيدالمبذكؿفيخدمةال

تقدرهالمجنةالمتخصصةبتقديراألتعابلدلنقابةالمحاميفاألردنييف.

 المبحث الثاني

 انقضاء الوكالة بالخصومة بسبب االعتبار الشخصي

الككالةبالخصكمةمفالعقكدالتيتقكـعمىاالعتبارالشخصيتنقضيبسببمكتإف

تنقضيكباقيالعقكدفقدالمككؿأكالككيؿبالخصكمةأك األىمية،فضالنعفذلؾفإنيا أحدىما

حسـالخصكمة.ففيىذاالمطمبسنبحثالميمةالمككمةإليوكالمتضمنةفيحالةإكماؿالككيؿ

                                  
.671،مرجعسابؽ،ص7د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج(1)
(مفقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةالمصرم.130)المادة(2)
 (مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردني.2/ؼ48المادة)(3)
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 أك المككؿ مكت بسبب بالخصكمة الككالة انقضاء الككيؿفقدهفي مكت كبسبب األىمية عف

:سـالخصكمةكذلؾفيالفركعالثالثةاآلتيةبالخصكمةأكبخركجوعفاألىميةكبسببح

 المطمب االول

 األىمية فقدهموت الموكل أو 

 أك المككؿ مكت عمىفقدهإف تقكـ ألنيا بالخصكمة الككالة انقضاء إلى يسفر األىمية

كفإذافقدىذهالصالحيةبالمكتأاالعتبارالشخصي،فضالنعففقدانوصالحيةاألمربالككالة،

ىميةفإفغيرهاليممكيابالنيابةعنومفبابأكلى.األفقده

 اف أك الككيؿ باعفقدهمكت الككالةثااألىمية كمنيا عمكما الككالة انقضاء إلى يسفر

الككيؿعرؼأفالككالةبالخصكمةتنقضيبمكتالمككؿسكاء(1)بالخصكمة،كيرلأغمبيةالفقياء

،كافمكتالمككؿ(2)النقضاءالككالةإالفيالعزؿالقصدملـيعرؼ،ألفالمعرفةليسشرطانأـ

أفحقكؽالمككؿتحكلتالعزؿيؤخذبومفقبيؿ الحكمي،فاليستكجبمعرفةالككيؿبو،كما

مفعدمو،كىذاالرأمكصاركاىـأصحاباالعتبارفيالترابطمعككيؿمكرثيـبمكتوإلىكرثتو

العدلية األحكاـ مجمة بو (3)أخذت الككيؿارتبطكاف عمى يتعذر ألنو ذلؾ الغير حؽ بالككالة

بالخصكمةاالستمراريةفيمباشرةخصكمةالمككؿبعدمكتوالمككؿالنتقاؿالحؽالمخاصـفيو

كفؽ حقو كتتبع لجمع سعيان المككؿ كرثة مع الخصكمة تجديد الغير بسعة أف كما كرثتو، إلى

لمحاكماتالمدنيةاألردني.التنظيماتالكاردةفيقانكفأصكؿا

                                  
؛323سػابؽ،صمرجػعكابفجػرمالكمبػي،؛55كاإلماـالرممي،مرجعسابؽ،ص؛38،مصدرسابؽ،ص6الكاساني،ج(1)

الظاىرم،ج65سابؽ،صمرجعكاإلماـالمرتضى، .246سابؽ،صمرجع،8؛كابفحـز
.826،صمرجعسابؽسميـرستـالبازالمبناني،(2)
(مفمجمةاألحكاـالعدلية.1527)المادة(3)
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أفانقضاءالككالةبالخصكمةاليؤخذبوفيكضعمكتالمككؿمالـيعمـبوالككيؿ،

الناشئةفإذالـيعمـالككيؿبمكتالمككؿفإفتصرفوعنويككفنافذانفيحؽكرثتورفعانلممضرة

الككعف ينفؽ فقد مكتو، بعد المككؿ خصكمة مباشرة في الككالةاالستمرارية إنفاذ نيج في يؿ

إلى باالستناد المككؿ خصكمة ببدء مخكؿ بالخصكمة الككيؿ أف كما نفقاتعالية، بالخصكمة

(1)تعاقدالككالة،فالتنقضيككالتوبمكتالمككؿقبؿعمموبو.

بمكتوفاليممؾالتصرؼعفذاتو،كمفبابتنتييأىميةالمككؿفيالتصرؼقداف

يالحظأرجحيةاألخذبرأمالمالكيةعندما(2)يممؾالككيؿالتصرؼعنو،إالأفاحدىماأالأكلى

يباشرالككيؿخصكمةالمككؿفيمكافيتعذرمعوايصاؿخبرالمكتإليو،فضالنعفذلؾأف

بمكتالمككؿ،كماعدـعمموجراهلحسابكباسـالمككؿاليتفؽمعأإلزاـالككيؿبالخصكمةبما

(3)صؿىكنفاذالككالةحتىيؤكدالعمـبانتيائيا.أفاأل

المككؿأككرثتوفيحالةتتابعالككيؿبالخصكمةمىانواليمكفتصكرالضررعحيث

مف ألفالمقصكد مفمكتالمككؿ، بالرغـ الككالة إثباتالحؽالالككالةفيتنفيذ بالخصكمة

ضررقديمحؽبيـمفجراءمتابعةالككيؿبالخصكمةالسمكؾفيو،كماأفالكرثةإذاالحظكاأفال

فيعمموفميـعزلوأكإعالموبمكتالمككؿ.

فينظركفأفجنكفالمككؿمفالظركؼيالمككؿاألىميةفإفالفقياءالمسممفقدأماحاؿ

الككالةبالخصكمة،ألفالذىفمحؿالتكميؼكقكاـ التيتؤدمإلىانقضاءالككالةعمكماكمنيا

                                  
الػػرحمفالجزيػػرم،مصػػدركعبػػد؛86كالخرشػػي،مرجػػعسػػابؽ،ص؛243المغنػػي،مرجػػعسػػابؽ،صابػػفقدامػػةالمقدسػػي،(1)

.208سابؽ،ص
.445محمدرضاعبدالجبار،مرجعسابؽ،ص(2)
.128المحسف،مصدرسابؽ،ص؛كتيسيرمحمدعبد445الجبار،مرجعسابؽ،صمحمدرضاعبد(3)
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أف كبما إنشائيا، بحكـ الككالة نفاذ كاف أىميتو، يسمبو فإنو عقمو، المككؿ خسر فإذا السمكؾ،

فيالمجنكفاليصحمنوعمؿالككالةفكذلؾاليصحبقاءالككالةبجنكنو،إالأفالفقياءالمسمم

 كالحنابمة الحنفية يشترط فبينما الجنكف، نكع في جنكنا(1)تخالفكا الجنكف يككف (2)مطبقابأف

حتىتنقضيالككالة،ألفالجنكفالمطبؽىكالذميسمبالمككؿأىميتوكماعداهفإنوالتم كاصالن

يفقدالمككؿأىميتو،كقديزكؿكيشفىمنوالمككؿ.

النقضاءالككالةأفيجفالمككؿجنكنامتكاصالكافيطكؿحتىينظرالسمطاففيشترط

الشافعيةكاألماأفيكؿ أما يأخذكفبمطمؽالجنكفألنويؤدمإلىفقدافمره، فإنيـ ميةكالزيدية

ذىبإليوالحنابمةكالحنفيةيعدعيفالصكابألفأفما(4)كرألبعضالباحثيف.(3)ىميتوأالمككؿ

انعداـاألىميةيخمؽفيالجنكفالمطبؽ،أماالجنكفغيرالمطبؽفاليفتقداألىميةبصكرةعامةإذ

 مرة كيجف مرة المككؿ خرل.أيفيؽ العدلية األحكاـ مجمة أف الذكر في بجنكف(5)خذتأكجاء

                                  
كالبيػػكتي،الػػركضالمربػػع،مصػػدرسػػابؽ،؛126مػػاـ،مصػػدرسػػابؽ،صكابػػفالي؛277ابػػفعابػػديف،مرجػػعسػػابؽ،ص(1)

.306ص
يكسػؼحػدهبمػاابػأفيحدالجنػكف،فقػدذكػرالكاسػانيأفقداختمفا–مفالحنفيةرحميمااهللانيكسؼكمحمدأفأبايذكر(2)

،ك حػػدهاإلمػػاـمحمػػدبمػػاحػػيففػػييسػػتكعبالشػػير،كاسػػتندفػػيذلػػؾإلػػىانػػوالحػػداألدنػػىالمطمػػكبإلسػػقاطعبػػادةالصػػـك
،6كلػػى،لالطػػالعراجػػعالكاسػػػاني،جأىػػػكالمسػػقطلمعبػػاداتكميػػافكػػافالتقػػػديربػػولمحػػكؿيسػػتكعبالحػػكؿألفالمسػػتكعب

يكسػؼحػدهبػأكثرالسػنةألنػومتػىداـكػذلؾاليػزكؿغالبػافيصػيرأبػاخػرلذكػر،بػافأ؛كفػيركايػة38مصدرسػابؽ،ص
كىكالصػحيحألنػوإفكػافلعمػةأكمػرضيػزكؿأكيتغيػرفػيسػنةالشػتمالياعمػىالفصػكؿاألربعػةكالمكتكعفمحمدسنة

مفحرارةاليكاءكبركدتوكيبسوكرطكبتو،فإذالـيزؿبيافالظػاىردكامػة(نقػالعػفعبػداهللبػفمحمػكدبػفمػكركدالمكصػمي
.438سابؽ،صمرجعالحنفي،

سػػػابؽ،مرجػػػعكلممؤلػػؼنفسػػػو،السػػػراجالكىػػاج،؛176أنػػػكارالمسػػالؾ،مرجػػػعسػػػابؽ،صالشػػي محمػػػدالزىػػرمالغمػػػراكم،(3)
 .65كاإلماـالمرتضى،مصدرسابؽ،ص؛133كالحمي،مرجعسابؽ،ص؛252ص

.130المحسف،مرجعسابؽ،ص؛كتيسيرمحمدعبد447الجبار،محمدرضا،مرجعسابؽ،صعبد(4)
 .(مفمجمةاألحكاـالعدلية1530المادة)(5)
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الككالةكافتعمؽحؽالغيربياكماىكالحاؿبالنسبةإلىيؤدمإلىانقضاءعثابابكصفوالمككؿ

.(1)مكتالمككؿ

متفق المسممكف فقياء أنيـياما إال الككالة انقضاء إلى يسفر المككؿ جنكف أف عمى ف

ؿالمككإفإغماءالحنفيةكالحنابمةكجزأمفالزيديةإلىالقكؿ(2)ذىبإذاختمفكافيحالةإغمائو،

ةقياسانعمىالنكـألنويسفرإلىتعطيؿالعقؿلفترةقصيرةبعدىايعكداإلنسافإلىاليسقطالككال

كعيو.

ذىب حيف (3)في القكؿ إلى كاألمامية إغماءالشافعية ألفإف الككالة يقضي المككؿ

ىميتوشانوشافالجنكف.أاإلغماءيفقدالمككؿ

جنكنوألنوقياسغيرسديدفالعقؿقياسإغماءالمككؿعمى(4)كانتقدالبعضمفالباحثيف

أف الغالب كفي االنفعاؿ أك كالخكؼ عنو خارج لحادث اإلغماء حالة في العمؿ عف يتعطؿ

اإلغماءاليحتاجكقتناطكيال،بينمافيحالةالجنكففإفالعقؿيتعطؿعفالعمؿلحادثيصيبو

.يطكؿكقديقصرفيالصميـقد

في المسممكفألفالسكريعطؿالعقؿعفالعمؿحالةسكرالمككؿاختمؼاما الفقياء

ذاسكر(5)ذىبإذكيؤثرفيتمييزه، الشافعيةإلىأفالمككؿإذاسكربالتعدتنقضيالككالة،كا 

ففيوقكالف،األكؿتنقضيالككالةقياسانعمىحالتيالجنكفكاإلغماء،كالثانيانوالتنقضيبتعدو

                                  
كمنيػػرالقاضػػي،شػػرحالمجمػػة،مرجػػع؛665سػػابؽ،صمرجػػعكعمػػيحيػػدر،؛826سػػميـرسػػتـالبػػاز،مرجػػعسػػابؽ،ص(1)

.332سابؽ،ص
مصػدرسػابؽ،،كابػفقدامػةالمقدسػي،المغنػي؛277كابفعابديف،مصدرسػابؽ،ص؛127ابفاليماـ،مرجعسابؽ،ص(2)

 .65كاإلماـالمرتضى،مرجعسابؽ،ص؛244ص
 .133كالحمي،مرجعسابؽ،ص؛232،مرجعسابؽ،ص2كاإلماـالشربيني،ج؛55الرممي،مرجعسابؽ،ص(3)
 .131؛تيسيرمحمدعبدالمحسف،مصدرسابؽ،ص448محمدرضاعبدالجبار،مرجعسابؽ،ص(4)
.55الرممي،مرجعسابؽ،ص(5)
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أفسكرالمككؿيؤدمإلىانقضاء(1)حكـالصاحي.اماقكؿالحنابمةالككالةألفالمتعدمحكمو

فيأكبالتعدوالككالةسكاءسكرالمككؿبتعدو ألفالمككؿبسكرتوقديصبحفاسقانفيحيفيمـز

فإنياترلأفسكرالمككؿاليقضيالككالةألفالمككؿ(2)كأمااألمامية،المككؿالعدالةكاألمانة

يخرجعفأىميتو.بسكرهال

أتاما االرتداد أكفيثير تفتقد قد االرتداد ألف بالخصكمة الككالة كمنيا عمكمان الككالة

(3)تكقؼأىميةالتصرؼعفالمككؿعمىاختالؼبيفالفقياء،فبالنسبةلمحنفية  فأفردةالمككؿ

عندهفيىذهالحالة،أماكانضماموبدارالحربتؤدمإلىانعداـالككالةالنعداـأىميةالتصرؼ

الككالةلعدـتأثرأىميةالتصرؼفيإذالـينضـبدارالحربككافالمككؿأنثىفإفردتياالتؤثر

ذاكافذكرانفإف حنيفةقاؿأفككالتومكقكفةعمىإسالمو،فإفاسمـنفذككالتوكافأبابردتيا،كا 

دذىباإلىأفككالتوالتتأثرفيىذهالحالةتكفىأكقتؿبطمتككالتو،أماأبكيكسؼكمحمدفق

بردتوماداـلـيمتحؽبدارالحرب.

أمابالنسبةإلىمكقؼالقكانيفالكضعية،فإنياتناكلتمكتالمككؿأكخركجوعفاألىمية

باعثانيؤدمإلىانقضاءالككالةعمكمانكمنياالككالةبالخصكمةفقدنصتالفقرةالثالثةمفالمادة

األىميةإالإذافقدهالمككؿالككالة:بكفاة(مفالقانكفالمدنياألردنيعمىأنو:"تنقضي862)

.(4)تعمؽبالككالةحؽالغير"

                                  
.244ابفقدامةالمقدسي،المغني،مرجعسابؽ،ص(1)
.133الحمي،مرجعسابؽ،ص(2)
كعبػػداهللبػػفمحمػػكدبػػفمػػكركدالمكصػػمي،؛39،مرجػػعسػػابؽ،ص6،جكالكاسػػياف؛129ابػػفاليمػػاـ،مرجػػعسػػابؽ،ص(3)

.438مرجعسابؽ،ص
 (مفالقانكفالمدنيالمصرم.714تقابمياالمادة)(4)
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 أف يكمف األىمية عف خركجو أك بمكتالمككؿ عمكما الككالة سببانقضاء ةىميأإف

بالمكتأكفقدافاألىميةيكجب،كافخركجالمككؿعفأىميتوكبقائياإلتماـالككالةالمككؿشرطه

.(1)إضاعةصالحيتوعمىالتعاقداتكسقكطكؿمسؤكليةتستمدمنيابمافييامسؤكليةككيمو

األىمية،(2)كيرلجانبمفالفقو فقدانو مكتالمككؿأك التنقضيبمجرد أفالككالة

لـيعرؼبواعتبا ك تبقىالككالةإلىأفيعرؼالككيؿبذلؾ،فإذا الككالةقائمةكانصرفترتنما

بسببككالةظاىرة.ثارىاإلىكرثةالمككؿبسببككالةحقيقيةالآ

العامة افالقكاعد (3)كبما تمـز الككالة أفالككيؿلعقد عامة بصكرة الككالة انقضاء عند

صؿفيتنفيذالككالةإلىأفيابعيكخذمفاألعماؿالتحفظيةمايحفظبومصمحةالمككؿ،كافيت

إلىحالةتككفمعيامصالحالمككؿمكفكلةغيرمعرضةلمخطرأكالتمؼ،إالأفىذاالحكـمف

باستبعادالقانكفالفرنسي(4)أفؽالككالةبالخصكمةألفقكانيفالمرافعاتفيغيرالممكفالعمؿبو

أكإضاعتواألىميةانقطاعالسيرفيالخصكمةمالـتكف الدعكلرتبتعمىمكتأحدالخصـك

لمأميي ـحسة اإلجراءات، بمجردفيأالتيتحدث(5)كقضتببطالفكافة انقطاعالخصكمة ثناء

قياـالسببدكفتكقؼاالنقطاعكمايترتبعميومفآثارعمىمعرفةالطرؼاآلخركالعمىقرار

 مفإجراءاتالتقاضيف(6)المحكمة أمإجراء اتخاذ الككيؿبالخصكمة اليستطيع يىذهليذا

الحالة.

                                  
 .173رحاف،عدنافمرجعسابؽ،صد.الس(1)
.658،مرجعسابؽ،ص7الرزاؽالكسيط،جد.السنيكرم،عبد(2)
 (مفالقانكفالمدنيالمصرم.717/1المادة)(3)
(مػػفقػػانكفالمرافعػػاتالمدنيػػةكالتجاريػػة130(مػػفقػػانكفأصػػكؿالمحاكمػػاتالمدنيػػةاألردنػػي؛كالمػػادة)123/3المػػادة)(4)

المصرم.
.المصرمالمدنيةكالتجاريةالمرافعات(مفقانكف132)المادة(5)
 .57كأجيادالدليمي،مصدرسابؽ،ص؛470د.صالحالديفالناىي،مرجعسابؽ،ص(6)
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يميؿالباحثلألخذبالرأمالذميقكؿسريافالككالةبالخصكمةحتىعمـالمككؿبالكفاة

يقكـببعضاإلجراءاتالتيترتبحقكؽكالتزاماتلصالحاألصيؿاك اكفقدافاألىميةفيكقد

ةلدلالقضاءلصالحالغيرفأفبطالفىذهاإلجراءاتتسببالتأخيرفيسيرالدعكلكبقائيامعمق

الكقتكالجيدفي قدأىممنا ببطالفىذهاإلجراءاتكأننا كيعيؽسيرالعدالةكالحقكؽفاذاسممنا

.ؿالفاصمةبيفالكفاةكعمـالككيالفترة

 الثاني المطمب

 عن األىمية فقدهموت الوكيل بالخصومة 

األىمية،كماىكالكضعبالنسبةإلىمكتفقدهتنقضيالككالةبالخصكمةبمكتالككيؿأك

مال فقدهككؿ الككيؿاك مكت فإف ذلؾ عف فضالن الشخصي، الشأف عمى تقكـ ألنيا األىمية،

 أك استحالةفقدهبالخصكمة المككؿ خصكمة مباشرة عميو يستحيؿ كضع في يجعمو األىمية،

.كانتياءنوكماؿاألىميةابتداءنمكتأكاستحالةقانكنيةألفالقانكفيحددفيالطبيعية،بسبب

ضاءالككالة،كمفالحاالتقيسفرإلىانثااألىميةباعاكفقدهمكتالككيؿبالخصكمةاف

إالأفالفقياء(1)التيعدىاخركجانعفاألىمية،كتسببانقضاءالككالةجنكفالككيؿبالخصكمة،

يالمسمم فينكعالجنكف؛ أفيككف(2)ذىبإذفتخالفكا يستمـز إلىالقكؿانو كالحنفية الحنابمة

،أماإذاكافمتقطعانغيرمطبؽوفيككاإلغماءالتنقضيبوالككالة.الجنكفجنكنانمطبقان

                                  
كابػػػفقدامػػػةالمقدسػػػي،المغنػػػي،مرجػػػعسػػػابؽ،؛55كالرممػػػي،مرجػػػعسػػػابؽ،ص؛38مرجػػػعسػػػابؽ،ص،6ج،يالكاسػػػان(1)

.209-207يرم،مرجعسابؽ،صالرحمفالجركعبد؛243ص
.306كالبيكتي،الركضالمربع،مرجعسابؽ،ص.127ابفاليماـ،مرجعسابؽ،ص(2)
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إلىأفجنكفالككيؿاليستكجبعزلوعفالككالةإفبرأ،كافلـ(1)بينماذىبالمالكية

فإف كطاؿجنكنو مرأينظرفيالحاكـيبرأ يستنتجمفىذا يشؼًإفالككيؿأه، منوفجيفكلـ

كطاؿجنكنوفإفالحاكـيقررعزلوعفالككالة.

الجنكفيسفرإلىانقضاءالككالةإفمطمؽكالزيديةإلىالقكؿكاإلماميةالشافعية(2)كذىب

العدلية األحكاـ كغنيعفالتكضيحأفمجمة أىميتو. مكتاخذت(3)لفقدافالككيؿبالخصكمة

الككيؿبالخصكمةأكجنكنوسببانيسفرإلىانقضاءالككالةكافتعمؽبياحؽالغيرلفقدافالككيؿ

.(4)أىميتو

حاالت مف بالخصكمة الككيؿ جنكف اعتبار عمى متكافقيف المسممكف الفقياء كاف كلئف

ءالككيؿبالخصكمة؛فيحالةإغماااختمفكالخركجعفاألىميةكيسفرإلىانقضاءالككالة،إالأنيـ

ذىب (5)فقد القكؿ إلى كبعضالزيدية كالحنابمة إغماءالحنفية يقضيإف ال بالخصكمة الككيؿ

بينماالككالةألنوكالنكـاليسفرإلىتعطيؿالعقؿعفالعمؿإاللفترةقصيرةثـيعكدإلىكعيو.

الككيؿبالخصكمةيقضيالككالةألفإغماءالككيؿإفإغماءالشافعيةكاإلماميةإلىالقكؿ(6)ذىب

بالخصكمةيفقدهاألىميةكالجنكف.

                                  
.392العالمةالشي محمدالعميش،مرجعسابؽ،ص(1)
.65كاإلماـالمرتضى،مرجعسابؽ،ص؛133كالحمي،مرجعسابؽ،ص؛232،مرجعسابؽ،ص2الشربيني،ج(2)
(مفمجمةاألحكاـالعدلية.1530ك1529)فاالمادت(3)
.665عميحيدر،مرجعسابؽ،ص(4)
،كالمرتضػى،مصػدرسػابؽ،244كابػفقدامػةالمقدسػي،المغنػي،مصػدرسػابؽ،ص؛277ابفعابديف،مرجعسػابؽ،ص(5)

.65ص
 .65؛كالحمي،مرجعسابؽ،ص55الرممي،مرجعسابؽ،ص(6)
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 أما كنتيجتو بالخصكمة الككيؿ سيكر مسألة عففيفي يكقؼالعقؿ السكر ألف الككالة

ذىبيالعمؿأكيؤثرفيتمي فبينما دراكو، كا  إذاإفالككيؿالشافعيةإلىالقكؿ(1)زه بالخصكمة

بطر سىًكرى قكالف؛ ففيو بطريؽمحـر سىًكرى ذا كا  الككالة، يسفرإلىانقضاء حدىماأيؽمجازفإنو

الخصكمةفيبيقضيالككالةقياسانعمىالجنكفكاإلغماءكاآلخراليقصيالككالةألفالككيؿ

ىذهالحالةبحكـالصاحي.

القكؿ ذىبإلى الحنابمة ان(2)اما إلى يسفر بالخصكمة الككيؿ سيكر الككالةأف قضاء

العدالة فيو يستمـز حيف في فاسقان أصبح بسكره الميسكراتألنو اتخذه طريؽ عف بغضالنظر

كاألمانة.

األمامية سيكرقاؿف(3)أما إف يبقى ألنو الككالة يقضي ال بالخصكمة محتفظانالككيؿ

بأىميتوبالرغـمفسكره.

يؤدمانككيؿأكخركجوعفاألىميةسبببمكتال(4)خذتأأمامكقؼالقكانيفالكضعيةفقد

إلىانقضاءالككالةعمكماكمنياالككالةبالخصكمة.

االعتبارالشخصي ،(5)كيتكارلالسببفيذلؾأفالمككؿاختارككيموألحكاؿيسكدفييا

محموفيمباشرةالككالةبالخصكمة،افإذاماتفاليجكزلكرثتو)كرثةالككيؿبالخصكمة(أفيحمك

كماانويستكجبتمتعالككيؿبالخصكمةباألىميةالكاممة،فإذاكقععمىأىميتوحادثمفالحكادث

،فإنويسمبالصالحيةفيمباشرةخصكمتوكخصكمةغيره.كالمكانع

                                  
 .55الرممي،مرجعسابؽ،ص(1)
 .244ابفقدامةالمقدسي،المغني،مرجعسابؽ،ص(2)
 .133الحمي،مرجعسابؽ،ص(3)
.المصرم(مفالقانكفالمدني714(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)862/4المادة)(4)
.40عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،صد.(5)
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بمكتكمةكيالحظعمىالقكانيفالكضعيةأنياتنقضيالككالةعمكمانكمنياالككالةبالخص

الككيؿأكبخركجوعفاألىميةدكفانقطاعىذااالنتياءعمىمعرفةالمككؿأكرضاءالغيرفي

تنقضيفيحاؿمكتالككيؿأك بالخصكمة يعنيأفالككالة كىذا ارتباطحؽالغيربيا، حالة

خركجوعفاألىميةكافتعمؽبياحؽالغير.

العامة القكاعد في(1)اما الككالة الككيؿلعقد القانكفاألردنيكالمصرمتفرضعمىكرثة

كاتخاذ الككيؿ بكفاة المككؿ بإبالغ التحفظية باألعماؿ لمقياـ المطمكبة باألىمية يتمتعكف الذيف

اإلجراءاتالالزمةلحفظحقكؽالمككؿكصكنيا،كبكجوعاـالقياـبكافةماتقتضيواألحكاؿكاتخاذ

مفالكسائؿكاإلجراءات لصكفمصالحالمككؿإلىأفيستطيعالمككؿأكمفيقكـمقامومايمـز

بالخصكمةألف(2)لتكليأعماؿالككالة الحكـاليستطاعالعمؿبوفيسيرالككالة إالأفىذا

إجراءاتالتقاضيالتتخذنيابةعفالخصكـإالمفقبؿككالءالخصكمةالذيفأباحليـالقانكف

ذلؾ.

ذؼاسـالمحاميالككيؿبالخصكمةمفجدكؿالمحاميفأكحظرهكالىنحكذلؾ،فإفح

مفمزاكلةممارسةالمينةيعدباعثايكجبانقضاءالككالةبالخصكمةذلؾانواليجكزقانكنانلمف

استثنىاسمومفجدكؿالمحاميفأكانقطعتعالقتوبالمحاماةألمسببمفاألسبابأفيباشر

لتككؿفيخصكماتالغيرإالأفيعادتسجيؿكتدكيفاسموبجدكؿأمعمؿمفأعمالياكمنياا

مراجعة قبكؿ ليا يبيح ال الرسمية كشبو الرسمية كالدكائر المحاكـ أف كما المزاكليف، المحاميف

                                  
(مفالقانكفالمدنيالمصرم.2/ؼ717(مفالقانكفالمدنياألردنيكالمادة)4/ؼ862المادة)(1)
.649،مرجعسابؽ،ص7د.عبدالرزاؽالسنيكرم،الكسيط،ج(2)
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تمؾ في المحاميف جدكؿ مف انشطب قد يككف اسمو ألف الدعكل في ككالتو أك المحامي

.(1)األحكاؿ

بال الككالة انقضاء القانكنيفكأف في أك(2)خصكمة مكتالككيؿ األردنيكالمصرمبعمة

فيذلؾمكانةعزؿالككيؿ خركجوعفاألىميةالتسفرإلىقطعالسيرفيالخصكمةمكانتيا

نمالممحكمةتأخرالنظرفيالدعكلخالؿمدةمناسبةكتبمغالمككؿبذلؾ بالخصكمةأكاعتزالو،كا 

جدحتىيستمكفمفمباشرةخصكمت يد.وبذاتوأكيقكـبتككيؿككيؿو

ىذاكيالحظأفمكتالككيؿبالخصكمةأكخركجوعفاألىميةيحجبعنوأكعفكرثتو

كامؿ استحقاؽ أف كما المثؿ بأتعاب المطالبة عمى حقو كيقتصر عمييا المتفؽ األتعاب كامؿ

كالمتمثمةبحسـالخصكمة،كافمكتواألتعابالمتفاىـعمييامرىكفباستكماؿالميمةالمككمةإليو

تحديدأتعابوفيضكءمابذلومفمجيكدفي أكخركجوعفاألىميةحاؿدكفذلؾممايستمـز

التكجوأخذ لـيتفؽعمىخالؼذلؾ،كبيذا قانكفنقابةالمحاميفالنظامييف(3)خدمةالمككؿما

عابالمثؿعمابذلوفعالنمكرثيـمفاألردنيإذنصعمىحؽكرثاءالمحاميمطالبةالمككؿبأت

مجيكدفيبداءكمباشرةخصكمةالمككؿ.

مكفقاحيفأخذافمكتالمككؿكفقدهاألىميةيكقؼيرلالباحثافالمشرعاألردنيكافك

يعمـاألصيؿك اكلـ المككذلؾالككالةبالخصكمةحتىلكعمـ ؿقدألنواألعماؿالتييباشرىا

تكقفتبمكتواكفقداألىميةفالمحكمةىيالمكافالذمتسيرفيوالخصكمةفعمـالمحكمةيكفي

فقدافأىميةككفؽالمشرعأيضاحيفعدافمسؤكليةكرثةالمككؿتتكقؼحيفاـسكاءكافكفاة

                                  
.42د.عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص(1)
(مفقانكفالمرافعاتالمدنيةالتجاريةالمصرم.130المادة)(2)
(مفقانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردني.49المادة)(3)



75 

 

 

 الثالث المطمب

 حسم الخصومة

إفمفالبديييالقكؿإفالككالةتنقضيباستكماؿالككيؿالعمؿالذمككؿفيوذلؾأفكافةالتعاقدات

مككمؼفيشراءسيارةمحددةلمككموفاشتراىا،أككمؼباستالـديفمككموتنقضيبإنفاذمضمكنياكمحتكاىا،ف

فإفالككالةفيىذهالحالةتنقضيإلتماـالككيؿ فستممو،أكخكؿباستئجاربيتبمكاصفاتخاصةفأستأجرىا،

الميمةالتيكمؼبيا.

 الككالة،اف انقضاء إلى يسفر دافعا بو المككؿ (1)انياء البعضمف انياءكيرل باف المجمة مفسركف

المككؿبويككفبقياـالمككؿبذاتومباشرةخصكمتوالتيككؿفييا،كقديككفبإيفاءاكبإتماـالككيؿاألمرالمككؿ

.(2)بوكعدإتماـالمككؿبومفقبؿالمككؿذاتوبدرجةالعزؿالحكمي

فيأسرع كالىفضيا الخصكمة يسعكفإلىقصكرفترة المالكية غيرأف ألفالخصكمة حيفممكف،

ًنمرغكبفيياشرعا
تجديدالككالةبالخصكمةإذالـيبدأالككيؿخصكمةالمككؿستةأشيركلـ(3) ،إذيركفلزـك

تكفككالةعامة،فإفثبتمضيستةأشيرعمىالتككيؿكلـيقـالككيؿبمباشرةالخصكمة،فإفالقاضييسأؿ

كجكدالتككيؿمفعدمو،كأماإذاكافالككيؿقدناشبخصكمةالمككؿ،إالأنوالمككؿالمتكاجددكفالغائبعف

تجديدىا إلى تستكجب كال ككالتو عمى الككيؿ فإف سنكات زمنيا عمى(4)طاؿ الجميؿ منح شرح في جاء فقد ،

مختصرالعالمةالخميؿأنو:)رأيتبعضشيكخنايستكثرإمساؾالككيؿعمىالخصكمةستةأشيرأكنحكىاكيرل

إذاسقطمفرسميالفظدائمةمستمرة،كافطاؿأمدىاكستةأشيرسقطتةالخصكمتجديدالتككيؿالككالةعمى

كافخاصـكتا لتجديدالتككيؿ(إالبتككيؿثافو .(5)بعخصاموفالتستمـز

                                  
(مفمجمةاألحكاـالعدلية.1526المادة)(1)
.662عميحيدر،مرجعسابؽ،ص(2)
.136عبدالمحسف،تيسيرمحمد،مرجعسابؽ،ص(3)
.323كابفجزمالكمبي،مرجعسابؽ،ص؛392مرجعسابؽ،صالشي محمدعميش،(4)
.392نقالنعفالشي محمدعميش،مرجعسابؽ،ص(5)
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أتـذلؾمفقبؿ لقدأخذتالقكانيفالكضعيةبانقضاءالككالةعمكمانعندإكماؿالعمؿالمككؿفيوسكاءن

(مفالقانكفالمدنياألردنيعمىأنو:)تنقضيالككالة864/1الككيؿذاتوأـمفقبؿالمككؿ،فقدنصتالمادة)

(مفالقانكفالمدنيالمصرمعمىأنو:)تنقضيالككالةبإتماـالعمؿ714ككؿبو(كنصتالمادة)بإتماـالعمؿالم

فيو(.

 ليذا الككالة اعتياديانالسببإفانقضاء انقضاء كأنويصدؽعمىالككالة(1)يعد عامة، لمككالةبصكرة

مؿمكضعالككالةبالخصكمةيتـمفخالؿ،إالأفإكماؿالع(2)بالخصكمةبتشبيييانكعانخاصانمفأنكاعالككالة

حسـالخصكمةذلؾأفبحسـالخصكمةيككفتنفيذالككالةقدأنجزكافماتباعدىااليككفلمككالةبالخصكمة

اجماع إالإذا عميوسكاءأنجحالككيؿفيميمتوأـلـينجحأمسكاءأكسبالدعكلأـخسرىا، مكضكعتقـك

ؿبعدحسـالخصكمةليشمؿصالحيةتمثيؿالمككؿفيدعاكلأخرلأكصالحيةاتخاذالطرفافعمىنفاذالتككي

إجراءاتالتنفيذكبيذانككفأماـككالةعامةبالخصكمة.

كتقتطعالخصكمةغالبانعندأخذالحكـالقضائيالصادرفيياالدرجةالقطعيةألفالخصكمةقبؿالكصكؿ

تخاذإجراءاتالتقاضي،كماأفالقضاءبعدىذهالمرحمةيمتنععميوالنظرإلىىذهالمرحمةتعدساريةكمحالنال

الفصؿفيالنزاع سبؽ لمبدأ امتثاالن ثانية (3)فيشأنيا المحاكمة دكاعإعادة يتحقؽداعمف لـ ما )إعادة(4)،

المرافعة(

خصكمةبشكؿعاـفالككالةيرلالباحثافالقانكففرؽبيفحالةالككالةبالخصكمةبقضيةماكالككالةبال

 اما مبـر بحكـ فييا الفصؿ بمجرد تنتيي معينة كليسإذابقضية أمخصكمة تشمؿ بالخصكمة كانتالككالة

طرفييااكفقدانواىميتيـكماتـذكرهسابقان.أحدمحصكرةبقضيةماتبقىقائمةحتىيتـفسخيااكمكت



 

                                  
.40أستاذناالدكتكرعباسالعبكدم،النظاـالقانكنيلمككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص(1)
.144د.أحمدىندم،الككالةبالخصكمة،مرجعسابؽ،ص(2)
(مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني.111/1المادة)(3)
(مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردني.213المادة)(4)



77 

 

 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

،حيثيعتبرىذاالعقدمفالناحيتيفالعمميةكالعممية،بالخصكمةعقدالككالةتناكلتىذهالرسالةمكضكع

-833فمفالناحيةالعمميةفيكمفالعقكدالمسماةالميمةحيثخصوالمشرعاألردنيبأحكاـخاصةفيالمكاد)

فيمثؿعقدالككالةجانباىامامفجكانبالتعامؿ(فيالقانكفالمدنياألردني،امابالنسبةلمناحيةالعممية867

اليكميكمظيرميمامفمظاىرالتعاكفاالجتماعيبيفاالفراد.كبينتالدراسةاىـاالحكاـالتيتترتبعمىعقد

بياالككيؿكالتيكانتمكضكعىذهالرسالةكذألؾألنياابرزجكانبالعالتالككالةكىيتمؾااللتزاما قةالتييمتـز

القانكنيةبيفأطراؼعقدالككالة،كافتكضيحمضمكفتمؾااللتزاماتبشكؿجيدكممحكظسكؼيقمؿمفحاالت

ماتوممايعكسالنزاعاتكالخصكماتالقضائيةبيفاطراؼالككالة،كالتييككفاحدأسبابياعدـفيـالككيؿاللتزا

المكمؼبوبالشكؿالمطمكب،عممابافالقانكففرضعمىنتيجةسمبيةعمىتعزيزقدرةالككيؿفيالقياـبالعمؿ

بحدكدالككالةدكفزيادةاكنقصاف،حيثيككفالككيؿمسؤكالفيحالةتجاكزهتمؾالحدكد،لذألؾـالككيؿااللتزا

كضعالمشرعاألردنيأحكاـخاصةبمجاكزةالككيؿفيالبيعكالشراء.

يأتي:فيماركتكصمتالىنتائجكتكصياتنذكرىاكقدتناكلتىذهالدراسةكؿىذهاألمك

 

 

 

 النتائـجاواًل: 

 (مفاالقانكفالمدنياألردني.867-833)افالمشرعاألردنيخصعقدالككالةبأحكاـخاصةفيالمكاد .0

بحدكدككالتوعندتنفيذالعقدكاليجكزلوتجاكزتمؾالحدكداالإذاكافالتجاكز .9 فيومنفعةافالككيؿممـز

 لممككؿ.
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بتكافؽإرادةالمككؿمعإرادةالككيؿبالخصكمة،إالالككالةتتصؼ .3 بالخصكمةبأنياعقدرضائيالنعقادىا

لممككؿكالترافع قبكلومراجعتوكتمثيمو كمفثـ لمككيؿأكالن إثباتالتككيؿكالصالحياتالممنكحة أنويستمـز

 .عنوأماـالقضاء

كبيفالقكاعدالعامةلعقدالككالةبالخصكمةىي .4 مفنكعخاصلكجكداختالؼبينيا ككالةاتفاقيةإالأنيا

الككالة،ىذااالختالؼتفرضوطبيعةالخصكمةكتقاليدمينةككالءالخصكمة،كمنياأفالككيؿبالخصكمة

.اليتقيدبتكجيياتالمككؿكآرائوإذاكانتمخالفةلقكاعدالمينةكأصكليا

الككي .5 الككالةمفالغيرلحسابالمككؿ،يمتـز تنفيذ مفالمككؿبغية األمكاؿالتيتسمميا ؿبالخصكمةبرد

مف عمييا حصؿ المستنداتسكاءن مف دفاتركسجالتككثائؽكغيرىا مف فيحكزتو ما برد يمتـز ككذلؾ

 انتياءالككالةأكعندطمبالمككؿمنوذلؾ،كيترتبعمىىذا االلتزاـأفيعدالمككؿأكمفخصموبعد

المككؿقائمةحسابمفصمةكشاممةألعماؿالككالةكتنفيذىاكمكثقةبكصكالتالقبض.

ىكميمةالككيؿبالخصكمة،كاألصؿأفالمككؿإلنجازيقتضيتنفيذالككالةبالخصكمةتخصيصنفقات .6

باإلنفاؽعمىخصكمتو ذاقاـالككيؿبالالذميقـك خصكمةباإلنفاؽمفمالوألنوصاحبالمصمحةفييا،كا 

بردىذهالنفقاتميماكافحظالمككؿمفالنجاحفيميمتو، الخاصعمىخصكمةمككمو،فافاألخيريمـز

 كيشترطفيىذهالنفقاتأفتككفمعتادةكمعقكلةكمشركعة.

 التوصيـاتثانيًا: 

حيثالنقاطالتالية:لعؿمفأىـالتكصياتمايتعمؽبالجانبالعاـمفالككاالتبالخصكمةمف

(مدنيأردنيكالتيتنصعمىمايمي)الككالةعقديقيـالمككؿبمقتضاه833)ضركرةتعديؿنصالمادة .0

المككؿ يقيـ عقد )الككالة كالتالي نصيا يصبح بحيث ) معمـك تصرؼجائز في نفسو مقاـ اخر شخصان

(كذلؾالفتقيدتصرؼبمقتضاهشخصاناخرمقاـنفسو،كفيحياتو،لمباشرةتصرؼقا نكنيجائزكمعمـك

انابةبعدمكتالمكصي،كتقييدالتصرؼالذمألنوالككيؿبافيككففيحياةالمككؿيخرجبذلؾااليصاء

التصرفات عمى فقط ترد الككالة كذلؾ المادية االعماؿ بذلؾ يخرج القانكني، بالتصرؼ الككيؿ بو يقـك

القانكنية.
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األردنيبالنصعمىجكازخركجالككيؿعفحدكدككالتوفيحالةكجكدظركؼتقدرنقترحعمىالمشرع .9

المشرع فعؿ كما الككالة، عف بخركجو المككؿ ابالغ الككيؿ عمى تعذر حالة كفي المككؿ، مكافقة معيا

ككؿكقد(كذلؾالفالككيؿعمىدرايةبإرادةالم933(كالمشرعالعراقيفيالمادة)703المصرمفيالمادة)

 جديدةيتكقعفيياالككيؿافالمككؿيكافؽعمييا.ؼتستجدظرك

باعتقادات .3 منيا يتعمؽ ما سيما كال بالخصكمة؛ بالككاالت المكاطنيف لدل كالكعي التثقيؼ مستكل زيادة

الجيد أف الكاقع بينما نتيجة كتحقيؽ بتنفيذ االلتزاـ منو مطمكب خصكمة كككيؿ المحامي بأف المككميف

 مطمكبمفالمحاميااللتزاـببذؿالجيدكالعنايةالالزميفلمحفاظعمىمصالحالمككؿ.ال

كمفضمفاألمكراليامةكالتيأرلافالمشرعاألردنيغفؿعفالنصعميياىيعدـتحديدميمةمعينة .4

اكالككي لمككالة، المرسكمة اكرفضتصرؼالككيؿالذمجاكزالحدكد إجازة اما ؿالذمعمؿيتـخالليا

يجعؿذكمالشأفرفضوالظاىرة(معينةيتـخالليااماإجازةتصرؼالككيؿاكالككالة)أصالبدكفككالة

فيكضعقمؽكغيرمستقركفيحالةترقبمفقياـالمككؿامابإجازةتصرؼالككيؿاكرفضو.
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 قائمة المصادر والمراجع

 مصادر المغة العربية: أوالً 

 الكريمبعد القرآن 

،دارإحياء2،ط2إبراىيـأنيسكعبدالحميـمنتصركعطيةالصكالحيكمحمدخمؼاهلل،المعجـالكسيط،جػ .1
التراثالعربي،بيركت،دكفسنةطبع.

الكسيط،ج .2 المعجـ القادركمحمدعميالنجار، عبد ،مطبعة2إبراىيـمصطفىكاحمدحسفالزياتكحامد
.1961مصر،مصر،

.2001،دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،1فارسبفزكريا،معجـمقاييسالمغة،طاحمدبف .3
،5إسماعيؿبفحمادالجكىرم،تاجالمغةكصحاحالعربية)الصحاح(،تحقيؽاحمدعبدالغفكرعطار،ج .4

.1984،دارالعمـلممالييف،بيركت،3ط
دارليبيا،بنغازم،دكفسنةطبع.السيدمحمدمرتضىالزبيدم،تاجالعركس،المجمدالثاني، .5
،المجمدالثاني،دارالحضارةالعربية،بيركت،دكفسنةطبع. .6 عبداهللالعاليمي،الصحاحفيالمغةكالعمـك
،دارالعمـلمجميع،بيركت،دكف4الشيرازم،القامكسالمحيط،جمالفيركزآبادمجدالديفمحمدبفيعقكب .7

سنةطبع.
.1983فعبدالقادرالرازم،مختارالصحاح،دارالرسالة،الككيت،محمدبفأبيبكرب .8
 

 الفقو اإلسالمي: مصادر-ثانياً 

،مكسكعةالفقوكأصكلو)قرصليزرم(4البيكتي،كشاؼالقناععفمتفاإلقناع،ج .1
حؿالحصني،اإلماـتقيالديفأبيبكربفمحمدالحسينيالحصنيالدمشقيالشافعي،كفايةاألخيارفي .2

.1985،إدارةإحياءالتراثاإلسالمي،قطر،4،ط1غايةاالختصار،ج
،دارالفكر.3الخرشي،الخرشيعمىمختصرسيدمخميؿ،كبيامشوحاشيةالشي عميالعدكم،ج .3

  



81 

 

 

 قانونية: مصادر-ثالثاً 

.2004إبراىيـسيداحمد،مسؤكليةالمحاميفقياكقضاءن،دارالنيضةالعربية،مصر، .1
،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،دكفسنةالنشر.5أبكالكفا،التعميؽعمىنصكصقانكفالمرافعات،طاحمد .2
.1986،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،14احمدأبكالكفا،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،ط .3
.1995ة،،دارالنيضةالعربية،القاىر1احمدمحمداسعد،نحكإرساءنظاـقانكنيلعقدالمشكرة،ط .4
.1998احمدمسمـ،التأصيؿالمنطقيألحكاؿانقضاءالخصكمة،دارالكتبالقانكنية،عماف، .5
.1991،دارالنيضةالعربية،القاىرة،2احمدمميجي،رككدالخصكمةالمدنية،ط .6
.1989أحمدىندم،أصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية،الدارالجامعية،بيركت، .7
.1991بسقكطالخصكمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،احمدىندم،التمسؾ .8
.1992احمدىندم،الككالةبالخصكمة،دارالنيضةالعربية،القاىرة، .9

.1988آدـكىيبالنداكم،المرافعاتالمدنية،دارالكتب،بغداد، .10
.1988عالي،بغداد،،مطبعةالتعميـال1آدـكىيبالنداكم،فمسفةإجراءاتالتقاضيفيقانكفالمرافعات،ط .11
.1988،الدارالجامعية،بيركت،2أمينةالنمر،أصكؿالمحاكماتالحقكقية،ط .12
.1982أمينةالنمر،قكانيفالمرافعات،كتاباألكؿ،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية، .13
أنطكافغنطكس،أتعابالمحامي،مطبعةصادر،دكفمكافكسنةالطبع. .14
التعميؽعمى .15 اإلسكندرية،3نصكصالقانكفالمدنيالمعدؿ،جأنكرالعمركسي، دارالمطبكعاتالجامعية، ،

1983.
.1997جعفرمحمدجكادالفضمي،الكجيزفيالعقكدالمدنية،دارالثقافة،عماف، .16
.1997جالؿعميالعدكم،أصكؿااللتزامات،منشاةالمعارؼ،اإلسكندرية، .17
.1994،دارالبشير،عماف،1مةالتمييزاألردنية،طجماؿمدغمش،أحكاـالككالةفياجتياداتمحك .18
جماؿمدغمش،شرحالقانكفالمدني،العقكدالمسماة،األردف. .19
دارالمكتبة .20 الحقكقية، التمييزاألردنيةفيالقضايا لمحكمة العامة جماؿمدغمش،مجمكعةاجتياداتالييئة

.1996الكطنية،عماف،
مةالعدؿالعميافيقضاياالمحاميف،دكفذكراسـالمطبعة،عماف،جماؿمدغمش،مجمكعةاجتياداتمحك .21

2000.
العامة، .22 الثقافية الشؤكف دار القضائيفيالدعكلالمدنية، الحكـ كعدالة ضكابطصحة ذيباف، مكلكد جماؿ

.1992بغداد،
ةالزماف،بغداد،جكرجككىندم،أصكؿالمحاماةكففالمرافعة،ترجمةالدكتكرعبدالرسكؿالجصاني،مطبع .23

2001.
.1996،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،2حامدالشريؼ،ففالمرافعة،ط .24
.1970حسفمحمدعمكب،استعانةالمتيـبمحاـفيالقانكفالمقارف،دارالنشرلمجامعاتالمصرية،القاىرة، .25
.2001عماف،خمدكفمحمدعقمةحماشا،أحكاـالشفاعةكأثرىافيالحقكؽ،دارالثقافة، .26
.1980خميؿجريج،محاضراتفينظريةالدعكل،مؤسسةنكفؿ،بيركت، .27
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.2000،منشاةالمعارؼ،اإلسكندرية،2سعيداحمدشعمة،قضاءالنقضالمدنيفيالعقكد،ج .28
.2000،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،2سعيدأحمدشعمة،قضاءالنقضالمدنيفيالعقكد،ج .29
ثكدراساتفيقانكفالمرافعاتالمدنيةالعراقي،معيدالبحكثكالدراساتالعربية،ضياءشيتخطاب،بحك .30

.1970دكفمكافالطبع،
.1971،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،1طوأبكالخير،حريةالدفاع،ط .31
دار .32 بالتطبيقاتالقضائية، قانكفالمرافعاتالمدنية،دراسةمقارنةمعززة الكتب،عباسالعبكدم،شرحأحكاـ

.2000المكصؿ،
.1973،مطبعةاليرمكؾ،بغداد،1عبدالجبارناجيالمالصالح،مبدأحسفالنيةفيتنفيذالعقكد،ط .33
.1997عبدالحميـعبدالمطيؼالقكني،مبدأحسفالنيةكأثرهفيالتصرفات،دكفاسـالمطبعةكمكافالطبع، .34
35.  الشكاربي الحميد الديفعبد المكعز لمطباعة،الدناصكرم، الحديثة القاىرة كالقضاء، الفقو فيضكء سؤكلية

.1988القاىرة،
.1956،دارالمعارؼ،مصر،1عبدالخالؽعزت،قانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجاريةكالقكانيفالمتعمقةبو،ط .36
قراراتمحكمةمعالمبادئالقانكنيةل1969لسنة83عبدالرحمفالعالـ،شرحقانكفالمرافعاتالمدنيةرقـ .37

.1972،مطبعةالعاني،بغداد،2التمييزالعراؽمرتبةعمىمكادالقانكف،ج
الكسيطفيشرحالقانكفالمدني،ج .38 المجمد7عبدالرزاؽاحمدالسنيكرم، العقكدالكاردةعمىالعمؿ، األكؿ،

.1964)المقاكلةكالككالةكالكديعةكالحراسة(،دارالنيضةالعربية،القاىرة،
عبدالرزاؽالسنيكرم،شرحالقانكفالمدني،النظريةالعامةلاللتزامات)نظريةالعقد(،دارالفكر. .39
.1998،مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف،1عبدالقادرالفار،مصادرااللتزاـ،ط .40
.2003القاىرة،،دارالنيضةالعربية،2عبدالمكلىعميمتكلي،النظاـالقانكنيلمحساباتالسرية،ط .41
.1997،دارالثقافة،عماف،1عثمافالتكركرم،الكجيزفيشرحقانكفأصكؿالمحاكماتالشرعية،ط .42
ط .43 كالكفالة، كالككالة المقاكلة في المسماة العقكد المدني القانكف شرح السرحاف، إبراىيـ دار1عدناف مكتبة ،

.1996الثقافة،عماف،
.1998ائنو،عماف،فرنافبالي،عالقةالمحاميبزب .44
.1962،القاىرة،2محمدعبدالمطيؼ،القضاءالمستعجؿ،ط .45
.1942،مطبعةفتحاهللالياسنكرم،مصر،3محمدكامؿمرسيبؾ،العقكدالمدنيةالصغيرة،ط .46
،شركةالحساـ،1كتطبيقاتوالعممية،ج1969لسنة83مدحتالمحمكد،شرحقانكفالمرافعاتالمدنيةرقـ .47

.1994،بغداد
.1993،دكفاسـالمطبعة،بيركت،2مركافكككبي،العقكدالمسماة،دراسةمقارنة،ط .48
.2000،منشأةالمعارؼ،اإلسكندرية،1معكضعبدالتكاب،المرجعفيالتعميؽعمىقانكفالمرافعات،ط .49
ة،دكفسنةالطبع.،منشأةالمعارؼ،اإلسكندري2معكضعبدالتكاب،الكسيطفيقضاءاألمكرالمستعجمة،ط .50
.1998،مكتبةدارالثقافة،عماف،3مفمحعكادالقضاة،أصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتنظيـالقضائي،ط .51
.2001،منشكراتالحمبي،بيركت،8مكريسنخمة،الكامؿفيشرحالقانكفالمدني،ج .52

 جامعية: رسائل-رابعاً 
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ماجستيرمقدمةإلىمجمسكميةالقانكفجامعةالمكصؿ،أجيادثامرالدليمي،عكارضالدعكلالمدنية،رسالة .1
2001.

إياداحمدالبطانية،االعتبارالشخصيكأثرهفيالتعاقد،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفجامعةبابؿ، .2
1999.

رمقدمةتيسيرمحمدعبدالمحسفطو،الككالةبالخصكمة)فقوالمحاماةفيالشريعةاإلسالمية(رسالةماجستي .3
.1994إلىكميةالدراساتالعمياالجامعةاألردنية،

جابرميناشبؿ،االلتزاـبالمحافظةعمىسرالمينة،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفكالسياسةبجامعة .4
.1984بغداد،

إلىمجمس .5 ماجستيرمقدمة رسالة الدعكلالمدنية، نظر أثناء حؽالدفاع كفالة الساعدم، القانكفجميؿ كمية
.1993كالسياسةجامعةبغداد،

جامعة .6 القانكف، إلىمجمسكمية مقدمة ماجستير رسالة لمزكجيف، المالي النظاـ الحمداني، محمكد مقداد رعد
.2001المكصؿ،

عدنافخمؼمحي،جريمةإفشاءسرالمينةفيالقانكفالعراقي،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفبجامعة .7
.1998بغداد،

.2000عمارسعدكفالمشيداني،القضاءالمستعجؿ،رسالةماجستيرمقدمةإلىكميةالقانكفجامعةالمكصؿ، .8
القانكف .9 إلىمجمسكمية مقدمة ماجستير رسالة بمحاـ، فياالستعانة المتيـ حؽ الشريدة، حممي محمد عمر

.2000جامعةبابؿ،
يةكدكرىافيحسـالدعكلالمدنية،أطركحةدكتكراهمقدمةإلىمجمسفارسعميالجرجرم،التبميغاتالقضائ .10

.2004كميةالقانكف،جامعةالمكصؿ،
العمؿ .11 إنجاز بعد الثابتة كالمنشآت البناء مقاكالت في كالميندس المقاكؿ مسؤكلية الدكرم، جابر محمد

.1975ةبغداد،كتسميمو،رسالةماجستيرمقدمةإلىمجمسكميةالقانكفكالسياسة،جامع

 :البحوث-خامساً 

بحث .1 مفالمحاميتحتالتمريف، الككيتيالجديد التعميؽعمىمكقؼقانكفالمحاماة المكسـك ىندم، احمد
.1998منشكرفيمجمةالحقكؽ،السنةالثانيةكالعشركف،العددالثاني،الككيت،

القان .2 مجمة التنفيذ"، بعدـ الدفع "قاعدة المكسـك البشير العددزىير بغداد، جامعة القانكف، كمية كالسياسة، كف
.1976األكؿ،

عباسالعبكدم،النظاـالقانكنيالككالةبالخصكمة"،منشكرفيمجمةالرافديفلمحقكؽ،تصدرىاكميةالقانكف .3
.1999آذار-ىػ1419،ذمالقعدة6جامعةالمكصؿ،العدد

ثمنشكرفيالمجمكعةالمتخصصةفيالمسؤكليةالقانكنيةعبدالحميداألحدب،مسؤكليةالمحاميالمينية،بح .4
.2000،المسؤكليةالمينيةلممحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،2لممينييف،ج

عبدةجميؿعصكب،مسؤكليةالمحاميالمينيةبيفالنظريةكالتطبيؽ،بحثمقدـلممؤتمرالعمميالسنكملكمية .5
العرب بيركت بجامعة جالحقكؽ لممينييف، القانكنية المسؤكلية في المتخصصة المجمكعة في منشكر ،2ية،
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المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،
2000.

التنفيذ .6 الدفعبعدـ قاعدة العقد، "االمتناعالمشركععفتنفيذ جبرالمكسـك بالفقوعزيزكاظـ مقارنة دراسة ،"
العدد ،المجمداألكؿ،السنة16اإلسالمي،مجمةالرافديفلمحقكؽ،تصدرعفكميةالقانكفجامعةالمكصؿ،

.2003الثامنة،
القاضيحسيفعبدالمطيؼحمداف،العنصراألخالقيفيمسؤكليةالمحاميعفأخطائوالمينية،بحثمقدـ .7

لك السنكم العممي المؤتمر فيإلى المتخصصة المجمكعة في كالمنشكر العربية، بيركت جامعة الحقكؽ مية
القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،2المسؤكليةالقانكنيةلممينييف،ج المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف، ،

.2000منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،
لشريعةكالقانكف،بحثمنشكرفيالمجمكعةالمتخصصةماجدراغبالحمك،المسؤكليةالمينيةلممحاميفبيفا .8

 جػ لممحاميف، القانكنية المسؤكلية مسؤكلية2في األكؿ، القسـ كالميندسيف، لممحاميف المينية المسؤكلية ،
.2000المحامي،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،

إلىالمؤتمرالعمميالسنكملكميةمحمداحمدلكك،مسؤكليةالمحاميالمدنيةكالتأديبيةكالجزائية،ب .9 حثمقدـ
ج لممينييف، القانكنية المسؤكلية في المتخصصة المجمكعة في كالمنشكر العربية بيركت بجامعة ،2الحقكؽ

المسؤكليةالمينيةلممحاميفكالميندسيف،القسـاألكؿ،مسؤكليةالمحاميف،منشكراتالحمبيالحقكقية،بيركت،
2000.

يـالغامدم،التككيؿفيالخصكمةفيالفقواإلسالميممخصبحثمنشكرعمىاالنترنتمحمدبفإبراى .10
 http://www.uqu.salmajalot/shariaramag/mag 24/fo8.htm:مكقع

ةالقانكفكاالقتصاد،العددالسابع،السنةالثامنة،محمدكامؿمرسيبؾ،أجرةالككيؿ،بحثمنشكرفيمجم .11
1938.

محمكدالجبكر،استعانةالمتيـبمحاـفيالقانكفاألردني،بحثمنشكرفيمجمةالبمقاءلمبحكثكالدراسات .12
.2002،نيساف1،العدد9تصدرعفعمادةالبحثالعمميفيجامعةعمافاألىمية،المجمد
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 ومجموعة المبادئ واألحكام والسوابق القضائية:  القوانين-سادساً 

.1988(لسنة24قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقـ) .1

1968(لسنة13ثباتالمصرمرقـ)قانكفاإل .2

قانكفالعقكباتالمصرم. .3

.1982(لسنة17قانكفالمحاماةرقـ) .4

.1976(لسنة43القانكفالمدنياألردنيرقـ) .5

.1951(لسنة40نيالعراقيرقـ)القانكفالمد .6

.1948(لسنة131القانكفالمدنيالمصرمرقـ) .7

.1969(لسنة83قانكفالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقـ) .8

1968(لسنة13جاريةالمصرمرقـ)قانكفالمرافعاتالمدنيةكالت .9

كتعديالتو.1972(لسنة11قانكفمحاكـالصمحاألردنيرقـ) .10

(لسنة7لخدماتالعمميةكاالستشاريةفيمؤسساتالتعميـالعاليكالبحثالعمميالعراقيرقـ)قانكفمكاتبا .11

1997.

 .1972(لسنة11قانكفنقابةالمحاميفالنظامييفاألردنيرقـ) .12



 


