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ن ــــدى عبــد الرحمــــحم. د.أ -١

 د ــاحم
  أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق

  "مشرفا رئيسا" جامعة المنوفية سابقا
د ـــــى عبـــــل ذآـــــفيص. د.أ -٢

 دــالواح
  كلية الحقوق ـ أستاذ القانون المدنى 

 "عضوا " جامعة عين شمس 

محمد محى الدين إبـراهيم . د.أ  -٣
 سليم 

  أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق
  "عضوا" جامعة المنوفية 

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠سنة 

  

  

 عنوان للوفاء وشكر للنبالء

  



ة  ه النعم يقول هللا عز وجل فى حديثه القدسى لم يشكرنى من لم يشكر من أجريت ل

انى الر ذا األدب الرب ق ھ ن منطل ه م ى يدي ع عل يم . في كرى وعظ الص ش دم بخ أتق

  .تقديرى إلى من أضاء لى شمعة على طريق العلم ، واخذ بيدى نحو طريق الرشاد 

حمـــدى عبـد / إلى األستاذ الـدآتور              

 الرحمــن احمــد
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 الفهرس التحليلى
  

 رقم الصفحة العنـــــوان
  ٣  المقدمـــــــة 

  الباب التمھيدى
 ٩   العوامل التاريخية ومبدأ أثر العقد

  الفصل األول
  ١٠           الشكلية فى التعاقد وفكرة اإلرادة          

  :المبحث األول 
  ١١  األصل التاريخى للشكلية والعوامل التى أدت إلى انتشار الشكلية

  ١١          الشكلية الرومانية : المطلب األول 
  ١٢        ماھية الشكلية الرومانية: الفرع األول  -
 ١٤        الشكلية وفكرة االتفاق : الفرع الثانى  -
  ١٥    العوامل التى أدت إلى انتشار الشكلية   : الفرع الثالث  -

  ١٨  أثار الشكلية الرومانية : المطلب الثانى 
  : المبحث الثانى 
  ٢٠             الشكلية الحدية وفكرة اإلرادة                        
  ٢١    تسلل فكرة اإلرادة وظھور الشكلية الحديثة : المطلب األول 

  ٢١    تسلل فكرة االرادة إلى عالم القانون : الفرع األول  -
 ٢٣    تخليص اإلرادة من بقايا قاعدة الشكلية : الفرع الثانى  -
 ٢٥    رادة وأثرھا على مبدأ النسبية فكرة اإل: الفرع الثالث  -
 ٢٦        ظھور الشكلية الحديثة : الفرع الرابع  -

  ٢٧    الفرق بين الشكلية الرومانية والشكلية الحديثة : المطلب الثانى 
  ٢٨        العوامل االجتماعية : الفرع األول  -
 ٢٩        وظيفة الشكل ودوره : الفرع الثانى  -

 ٣٠   إجراءات الشكلية : الفرع الثالث 

  الفصل الثانى
  ٣٢    االلتزام والنظرة وتأثير النظرة الشخصية      

  :المبحث األول 
  ٣٢     فكرة االلتزام وتأثير النظرة الشخصية                

  ٣٣        أصل فكرة االلتزام وتطورھا : المطلب األول 
  ٣٤    فكرة االلتزام عند الرومان وتطورھا : الفرع األول  -
 ٣٧      االلتزام فى القوانين الحديثة : الفرع الثانى  -

د : المطلب الثانى  ى توحي ى أدت إل زام والعوامل الت وى النظرة الشخصية لاللت محت
  ٤٣           نطاق العقد وااللتزام 

  ٤٣    محتوى النظرة الشخصية لاللتزام : الفرع األول  -



 

  ٤٤  العوامل التى أدت إلى توحيد نطاق العقد وااللتزام: الفرع الثانى  -
 ٤٥  العالقة الوثيقة بين العقد وااللتزام : لغصن األول ا  
  انون : الغصن الثانى اعتبار العقد مصدر االلتزامات وحدھا فى الق

 ٤٦            الرومانى 
  ٤٨                تعقيب الباحث 
  ٤٩  أثر شخصية الرابطة العقدية على الفقه والتشريع : المطلب الثالث 

 ٥٠    ابطة العقدية الطرف وفقا لشخصية الر: الفرع األول  -
  ٥٢      تشويه بعض األفكار القانونية: الفرع الثانى  -

  :المبحث الثانى 
   ٥٦       النظرة المادية وأثرھا                   

  ٥٧    ظھور المذھب المادى والنتائج المترتبة عليه : المطلب األول 
  ٥٧        ظھور المذھب المادى : الفرع األول  -
 ٥٩      ظرة المادية لاللتزام محتوى الن: الفرع الثانى  -
 ٦١  العوامل التى ساعدت على نشر المذھب المادى : الفرع الثالث  -
  ٦٤  النتائج المترتبة على األخذ بالمذھب المادى: الفرع الرابع  -

انى  ب الث زام : المطل ذھبين الشخصى والموضوعى لاللت ين الم ق ب ة التوفي محاول
  ٦٦        .وموقف المشرع المصرى 

  ٦٧ محاولة التوفيق بين المذھبين الشخصى والمادى لاللتزام:لالفرع األو -
  ٧٠                رأى الباحث 

انى  - ادى : الفرع الث ذھبين الشخصى والم موقف المشرع المصرى من الم
  ٧١            لاللتزام 

 ٧٤  طريقة معالجة المشرع لألنظمة متعددة األطراف: الفرع الثالث  -
 ٧٥   رأى الباحث 

  الفصل الثالث
   ٧٧  أثر العقد من حيث األشخاص والموضوع نسبية  

  :المبحث األول 
  ٧٧     نسبية أثر العقد من حيث األشخاص              

  ٧٨      أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وخلفھما: المطلب األول 
  ٧٨      أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين: الفرع األول  -
 ٨٠      أثر العقد بالنسبة للخلف العام : الفرع الثانى  -
 ٨٢      أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص : الفرع الثالث  -

  ٨٤            موقف المشرع المصرى 
  ٨٤                تعليق الباحث 
 ٨٦   أثر العقد بالنسبة للدائنين : المطلب الثانى 
  :المبحث الثانى 



 

  ٨٧     نسبية العقد من حيث الموضوع            

  )البـاب األول(
  ق مبدأ النسبيةاألسس المقترحة لتحديد نطا

  ٩١    ومفھومــه الفنــى             

  الفصل األول
  ٩٢      التصرف القانونى    

  :المبحث األول 
  ٩٢   ماھية التصرف القانونى ودور االرادة فيه           

  ٩٤        ماھية التصرف القانونى : المطلب األول 
  ٩٥    التصرف القانونى بحكم تكوينه الداخلى : الفرع األول  -
 ٩٨   تعريف التصرف القانونى بدوره فى النظام القانونى: لفرع الثانى ا -
 ١٠١موقف النصوص القانونية تجاه تعريف التصرف القانونى : الفرع الثالث  -

  ١٠٢                تعقيب الباحث 
انى  ب الث رف : المطل وين التص ى تك عى ودور اإلرادة ف ه الوض ات الفق   اتجاھ

  ١٠٣            القانونى 
  ١٠٣    االتجاه الفردى القائل بسلطان اإلرادة : الفرع األول  -
 ١٠٦أو االرادة بمفھومھا الجماعى -االتجھا االشتراكى : الفرع الثانى  -

  107  تعقيب الباحث 
  :المبحث الثانى 

  ١٠٩       العقد ومصدر االلتزام فيه                    
بول فى اطار كل عقد ايجاب وق(مكونات القصد المشترك للمتعاقدين : المطلب األول 

  ١١٠            )على حده
  ١١١            االيجاب : الفرع األول  -
 ١١٣            القبول : الفرع الثانى  -

  ١١٥      مصدر االلتزام فى العقد : المطلب الثانى 
  ١١٦    مصد االلتزام يمكن فى تقابل االرادات : الفرع األول  -
 ١١٧    مصدر االلتزام يكمن فى اإلرادة ذاتھا : الفرع الثانى  -

 ١٢١   تعقيب الباحث 
  :المبحث الثالث 

  ١٢٣         التصرف القانونى وفكرة العقد

  ١٢٣    العالقة بين التصرف القانونى وفكرة العقد : المطلب األول 
  األسباب التى أدت إلى ھيمنة العقد على فكرة التصرف : المطلب الثانى 

 ١٢٦  .القانونى 



 

  الفصل الثانى
  ١٢٨                      مبدأ نسبية االتفاقيات  

  : المبحث األول 
  ١٢٩        المفھوم الفنى لمبدأ نسبية آثار التصرفات القانونية    

  ١٣٠      مقومات المفھوم الفنى لمبدأ النسبية: المطلب األول 
  ١٣٤   تحديد الغير ونطاق الحماية المقررة له : المطلب الثانى 
  :المبحث الثانى 
  ١٣٦               ير ونطاق الحماية المقررة لهتحديد الغ          
  ١٣٧      تحديد الغير طبقا للفقه التقليدى : المطلب األول 
  ١٣٩    محاولة وضع اصطالح فنى لمفھوم الغير : المطلب الثانى 
زم ومجال : المطلب الثالث  ر المل المركز القانونى لبعض األفراد من خالل مجال األث

  ١٤٣            السريــان 
 ١٤٦   الصـــةالخ

  )الباب الثانى(
    ١٤٧      الطــــرف     

  الفصل األول 
  ١٤٨    تحديد الطرف ومفھومه الفنى   

  ١٤٩      تحديد مصطلح الطرف عن غيره : األول  المبحث
  ١٥٨    األراء التى قيلت بشأن لحظة تحديد الطرف : الثانى المبحث 
 ١٥٩   المفھوم الفنى للطرف : الثالث المبحث 

  ثانىلالفصل ا
  ١٦٢     )وآثرھا فى تحديد الطرف المصلحة(األثر         

  ١٦٣        ماھية المصلحة واشكالھا   :المبحث األول 
  ١٦٣        التعريف بالمصلحة وماھيتھا : المطلب األول 
  ١٦٧                تعقيب الباحث 
  ١٦٨          أشكال المصلحة: المطلب الثانى 
 ١٧١   تعقيب الباحث 
  :المبحث الثانى 

  ١٧٣    مضمون فكرة المصلحة وضوابطھا      

  ١٧٣        مضمون فكرة المصلحة : المطلب األول 
  ١٧٤      المصلحة فى القانون المدنى : الفرع األول  -
 ١٧٨ )المصلحة وفكرة الدعوى(المصلحة فى قانون المرافعات:الفرع الثانى -

انى  ب الث ى التصرف : المطل ز الطرف ف ددة لمرك لحة المح صفات وضوابط المص
  ١٧٩              القانونى

  ١٨٠      )المصلحة(مقياس المنفعة : الفرع األول  -



 

 ١٨٢          صفات المصلحة : الفرع الثانى  -
 ١٨٥        ضوابط المصلحة : الفرع الثالث  -

  ١٨٥    الضوابط العامة للمصلحة : الغصن األول  
  ١٩١                تعقيب الباحث 
  انى ن الث لحة : الغص ة للمص وابط الخاص لحة (الض وابط مص ض

  ١٩٢              )الطرف
 ١٩٤   تطبيقات المصلحة وأحكام التصرف القانونى : المطلب الثالث 
  : المبحث الثالث 

   ١٩٦المصلحة وفكرة الطرف بالمفھوم الشكلى أو المفھوم الموضوعى      

  ١٩٦        المصلحة وفكرة الطرف : المطلب األول 
  ٢٠٠      الطرف بالمفھوم الشكلى والموضوعى : المطلب الثانى 

  ٢٠٢    الطرف بالمفھوم الشكلى ومركز النائب : الفرع األول  -
الطرف بالمفھوم الموضوعى ومركز المستفيد فى اإلشتراط : الفرع الثانى  -

 ٢٠٤          لمصلحة الغير 
  المشرع والمسئولية المدنية بين فكرة الطرف بالمفھوم الشكلى : الفرع الثالث 
 ٢٠٥   والمفھوم الموضوعى                

  )الباب الثالث(
  ٢٠٦ األسرة العقدية ومبدأ نسبية أثار التصرفات القانونية

  الفصل األول
  ٢١١  األسرة العقدية ومدى توائمھا مع مبدأ النسبية

  : المبحث األول 
  ٢١١ ماھية األسرة العقدية ومدى تنوعھا من حيث الطبيعة والرابطة والشكل   

  ٢١٢          ماھية األسرة العقدية : المطلب األول 
  ٢١٣  األسرة العقدية ومدى تنوعھا من حيث الطبيعة والرابطة والشكل: المطلب الثانى 
  ٢١٦    األسرة العقدية وفكرة العقود غير المتسلسلة : المطلب الثالث 
 تعقيب الباحث 
  :المبحث الثانى 

  ٢٢١      عالقة األسرة العقدية بمبدأ النسبية    

  ٢٢٢    العقدية مع مبدأ النسبية مدى توام األسرة : المطلب األول 
  ٢٢٣  السلسلة العقدية ومفھوم التصرف القانونى : الفرع األول  -
 ٢٢٤  السلسلة العقدية ومصدر االلتزام فى التصرف القانونى : الفرع الثانى  -
 ٢٢٥      السلسلة العقدية وفكرة المحل : الفرع الثالث  -

  ٢٢٨    لة العقديةضوابط مبدأ النسبية فى نطاق السلس: المطلب الثانى 
  ٢٢٨    المشاركة اإلرادية فى تصرف قانونى: الفرع األول  -
 ٢٣٢  وجود رابطة بين اطراف المجموعة العقدية  : الفرع الثانى  -
 ٢٣٤    وجود المصلحة القانونية المباشرة: الفرع الثالث  -



 

  التزام المسئول فى حدود ما انصرت اليه ارادته وعدم استحقاق : الفرع الرابع 
 ٢٣٥   .المضرور أكثر مما انصرفت إليه ارادته                

  الفصل الثانى
  ٢٣٨  المسئولية المدنية بين أطراف األسرة العقدية 

  : المبحث األول 
  ٢٣٨    طبيعة المسئولية المدنية بين أطراف األسرة العقدية    

  ٢٣٩        فكرة المسئولية التقصيرية : المطلب األول 
  ٢٤٤          ة المسئولية العقديةفكر: المطلب الثانى 

  ٢٤٥    العالقة بين التصرف القانونى والعقد : الفرع األول  -
 ٢٤٧        فكرة الشكلية واإلرادة : الفرع الثانى  -
 ٢٤٩   فكرة المسئولية والنظرة المادية والشخصية لاللتزام :الفرع الثالث  -

  ة والتقصيرية فى مبدأ عدم جواز الخيرة بين المسئوليتين العقدي: المطلب الثالث 
  ٢٥١          إطار المجموعة العقدية

  ٢٥٣        خصوم فكرة الخيرة: الفرع األول  -
 ٢٥٦        انصار فكرة الخيرة: الفرع الثانى  -

 ٢٥٧    اتجاه الباحث
  :المبحث الثانى 

  ٢٥٨    أساس دعوى المسئولية العقدية المباشرة وقواعدھا   

  ٢٥٨  فى إطار المجموعات العقدية أساس دعوى المسئولية العقدية  :المطلب األول 
  ٢٥٩        فكرة اإلرادة الضمنية : الفرع األول  -

  ٢٦٠      مسألة حوالة الحق : الغصن األول  
  ٢٦١              وجھة نظر الباحث 

  ٢٦٤        حوالة الدين : الغصن الثانى  
  ٢٦٦      االشتراط لمصلحة الغير: الغصن الثالث 

  ٢٦٨              وجھة نظر الباحث 
 ٢٧٣        فكرة المستلزمات :  الفرع الثانى -

  ٢٧٩                تعقيب الباحث 
 ٢٨٠        فكرة األسرة العقدية: الفرع الثالث  -

 ٢٨١                تعقيب الباحث 
 ٢٨١      فكرة اقامة التوازن بين الحقوق : الفرع الرابع  -

 ٢٨١                تعقيب الباحث 
امس  - رع الخ رة: الف اق األس ى نط ة ف ئولية العقدي دعوى المس اس ل  األس

 ٢٨٢    العقدية من خالل وجھة نظر الباحث 
  ٢٨٤    شروط تطبيق قواعد المسئولية العقدية : المطلب الثانى 

  ٢٨٥        وجود خطأ عقدى : الفرع األول  -
 ٢٩١            الضرر : الفرع الثانى  -
 ٢٩٥          الرابطة العقدية: الفرع الثالث  -



 

  ٣٠٠        دعوى المسئولية العقدية : المطلب الثالث 
مدى جواز الخيرة بين دعوى المسئولية العقدية المباشرة أو : ألول الفرع ا -

  ٣٠٢  غير المباشرة فى إطار المجموعات العقدية 
  ن األول ة : الغص ئولية العقدي وى المس ين دع رة ب واز الخي ج

  ٣٠٣    المباشرة أو غير المباشرة 
  انى ة : الغصن الث ين دعوى المسئولية العقدي رة ب عدم جواز الخي

 ٣٠٤    أو غير المباشرة  المباشرة
  ٣٠٧                تعقيب الباحث 

انى  - رع الث اق : الف ى نط رة ف ة المباش ئولية العقدي وى المس اق دع تط
  ٣١٠        المجموعات العقدية

  التعويض : الغصن األول وع ب ى الرج رة عل دعوى المباش ر ال قص
  ٣١١          فقط 

  انى ن الث وع : الغص ى الرج رة عل دعوى المباش ر ال دم قص ع
 ٣١٢        يض فقطبالتعو

  ٣١٣                 تعقيب الباحث

  )الباب الرابع(
  ض العقود من خالل المفھوم الفنىعبتصور الباحث ل

  ٣١٦                         العقد أثر نسبية لمبدأ      
  

  الفصـل األول
  ٣١٧      حوالـــة الديـــن 

  :المبحث األول 
  ٣١٩    حوالة الدين وفقا للفقه والتشريع        

  ٣٢٠        الدائن وقاعدة عدم السريان : لمطلب األول ا
  ٣٢٢        اإلقرار ودوره فى العقد : المطلب الثانى 

  ٣٢٣  اتفاق المدين والمحال عليه قبل تعبير الدائن عن إرادته : الفرع األول  -
ر من : الفرع الثانى  - د صدور التعبي ه بع اتفاق المدين األصلى والمحال علي

 ٣٢٤            الدائن 
 ٣٢٥    ب الباحث تعقي

  : المبحث الثانى 
  ٣٢٧    حوالة الدين وفقا لفكرة العالقات الثالثية   

  ٣٢٨        الدائن وقاعدة نسبية أثر العقد : المطلب األول 
  ٣٣٠        دائن طرف فى عقد الحوالة ال: المطلب الثانى 
  ٣٣٤                تعقيب الباحث 
  ٣٣٥      اثارا حوالة الدين عالقة ثالثية منشأ و: المطلب الثالث 

  ٣٣٥        فكرة العالقة بين المنشأ واآلثار : الفرع األول 



 

  ٣٣٦        حوالة الدين منشأ وأثارا : الفرع الثانى 
 ٣٣٧    حوالة الدين منشأ وأثارا وفكرة السلسلة العقدية: الفرع الثالث 

  الفصل الثانى
  ٣٣٩      التعھد عن الغيــر   

  :المبحث األول 
  ٣٣٩    فقه القانونىالتعھد عن الغير فى ال

  ٣٤٠          ماھية التعھد عن الغير: المطلب األول 
  ٣٤٣  أفراد التعھد عن الغير ومبدأ نسبية أثر التصرف القانونى:المطلب الثانى
 ٣٤٧    تعقيب الباحث

  :المبحث الثانى 
  ٣٤٩    التعھد عن الغير وفكرة العالقات الثالثية     

  ٣٥٠  عقدية واحدة وليس عقدين مختلفين التعھد عن الغير عملية: المطلب األول 
   ٣٥٠  االتجاھات الفقھية نحو عملية تكييف التعھد عن الغير: الفرع األول  -
 ٣٥٢  محاولة للتوفيق بين نظرية العقدين ونظرية العقد الواحد : الفرع الثانى  -
 ٣٥٤      موقف المشرع المصرى : الفرع الثالث  -

  ٣٥٥        زام محل االتفاق ومحل االلت: المطلب الثانى 
  ٣٥٨        أطراف التعھد عن الغير : المطلب الثالث 

  ٣٥٩    التعھد عن الغير وفكرة تحديد الطرف : الفرع األول  -
 ٣٦١  التعھد وفكرة الربط بين التصرفات القانونية: الفرع الثانى  -

  :المبحث الثالث 
 ٣٦٢    التعھد عن الغير صورة من صور العالقات الثالثية               

  لفصل الثالثا
  ٣٦٤      االشتراط لمصلحة الغير 

  : المبحث األول 
  ٣٦٧    االشتراط لمصلحة الغير فى الفقه القانونى   

  ٣٦٩        شروط االشتراط لمصلحة الغير: المطلب األول 
  ٣٧١    العالقة بين أطراف االشتراط لمصلحة الغير: المطلب الثانى 

  ٣٧١      د العالقة بين المشترط والمتعھ: الفرع األول  -
 ٣٧٣        عالقة المشترط بالمنتفع : الفرع الثانى  -

 ٣٧٦    عالقة المنتفع بالمتعھد: الفرع الثالث 
  :المبحث الثانى 

  ٣٧٧    تصور الباحث لنظام االشتراط لمصلحة الغير    

  ٣٧٨    االشتراط لمصلحة الغير وقاعدة النسبية : المطلب األول 
    ٣٧٩ألفكار االجتماعية السائدةالخلط بين المبدأ وبعض ا:الفرع األول -
ر (عدم تحديد نطاق المبدأ بدقة : الفرع الثانى  - زم واألث ر المل ين األث الخلط ب

 ٣٨٠          )غير الملزم
  ٣٨٢                تعقيب الباحث 



 

  ٣٨٤          المستفيد طرف : المطلب الثانى 
  ٣٨٥      قيام المستفيد بتصرف قانونى: الفرع األول  -
ھذا التصرف بالتصرفات األخرى واألثر المترتب على ارتباط : الفرع الثانى  -

 ٣٨٦          .ذلك 
 ٣٨٦  وحدة المحل كمعيار للربط بين التصرفات القانونية:الفرع الثالث -

 ٣٨٩    تعقيب الباحث 

  الفصل الرابع
  ٣٩٠      حوالـــة الحـق   

  :المبحث األول 
  ٣٩٣ حوالة الحق فى الفقه القانونى والمركز القانونى للمحال عليه  

  ٣٩٤          مسألة انعقاد الحوالة : المطلب األول 
  ٣٩٦    ) المحال عليه(مركز المدين فى حوالة الحق : المطلب الثانى 

  ٣٩٧      المدين طرف فى حوالة الحق : الفرع األول  -
 ٣٩٩      المدين بين فكرة الغير والطرف : الفرع الثانى  -

  ٤٠٠  المدين وفكرة الغير فى حوالة الحق : الغصن األول  
 ٤٠٠  المدين وفكرة الغير فى مجال األثر الملزم :الغصن الثانى  
 ٤٠٢    ) المدين طرف فى حوالة الحق: (اتجاه الباحث 

  :المبحث الثانى 
  ٤٠٣      حوالة الحق ثالثية األطراف   

  ٤٠٥                الخاتمــــة 
  ٤١٠              التوصيــــات

  ٤١٢              مراجــع البحـث 
  ٤١٢              القرآن الكريم: أوال 
  ٤١٢            مراجع عامة ومتخصصة: ثانيا 
  ٤٢١                الرسائل  -
 ٤٢٢            المراجع الفرنسية -

  ٤٢٥    ملخص الرسالة 
 ٤٣٣    الفھرس التحليلى

  
  
  
  



بسم هللا الرحمن  
 الرحيم 

 
    ا اكتسبت ا م ال  يكلف هللا نفسا إال وسعھا لھا ما كسـبت وعليھ

ا  ا ربن ا و ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن ا إصرا كم ال تحمل علين

ه واعف  حملته على الذين من قبلنا ربنا وال  تحملنا ما ال طاقــة لنا ب

  .صـــرنا على القوم الكافرين عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مالنا فان

صدق (                                                          
 )هللا العظيم 

                              
  )٢٨٦(سورة البقرة االية  

                           
 

 

 

 إهــــــداء

 ...ى ــإل
 ...عالـم عمـل بعلمــه  كــل  

  .و أضـاء الطـــريق لغيره  



  
  والــدى رحمــه اهللا وأسكنه

  ..فسيح جناته
  والـدتى متعها اهللا بالصحة والعافية

  دعت لى بالتوفيق وتمنته
  

  ..تى وأوالدى  ـزوج
  .وا الكثير  ــالذين تحمل

  

  أهدى ثمرة جهدى المتواضع                               
                     

  الباحث                                        
 

 مستخلص الرسالة

لقد نشـأت فكـرة العقـد فـى ظـل احضـان القـانون الرومـانى ونتيجـة ألن القـانون الرومـانى 
كــان يعــول علــى الشــكلية والنظــرة الشخصــية لاللتــزام فقــد كــان لــذلك اثــر بــالغ علــى مفهــوم العالقــة 

انتاجهـــا لثمارهـــا حيـــث قـــرر بـــان التصـــرف القـــانونى ال ينـــتج ثمـــاره اال بـــين التعاقديـــة مـــن ناحيـــة 
ولمـا كـان القـانون وليـد . االشخاص الذين نطقوا باأللفاظ والعبارات  التى  تكون  منها هذا  العقـد 

ظــروف المجتمــع  وحاجاتــه فانــه يكــون مــن الطبيعــى أن تتعــول نظمــه وتطــور قواعــده للتــوائم مــع 
ية التى تطرأ على المجتمع وبناء على ذلك حاولـت  مـن خـالل  البحـث الوصـول التحوالت االقتصاد

إلى العوامـل التاريخيـة التـى أثـرت علـى مفهـوم مبـدأ النسـبية والمتمثلـة فـى فكـره  الشـكلية والنظـرة 
ثــم ناقشــت فــى البــاب األول األســس . وكــان ذلــك مــن خــالل البــاب التمهيــدى  مالشخصــية لاللتــزا
طاق مبدأ  النسبية ومفهومه الفنى مـن حيـث التأكيـد علـى دور اإلرادة واعتبارهـا المقترحة لتحديد ن

مصدر االلتزام فى العقد واعتبار العقد مركـب مـن التصـرفات القانونيـة واعتبـار االلتـزام قيمـة ماليـة 



قابلة للتداول وانتهيت إلى  تحديد مفهوم فنـى لمبـدأ النسـبية يتمثـل فـى حظـر امتـداد اثـر قـانونى 
وعليــه تــم تحديــد الغيــر بأنــه كــل . شــخص تفضــى المبــادئ العامــة بحمايتــه مــن أن يمتــد اليــه  إلــى

ثم عقدت باب ثانى لتحديـد مفهـوم الطـرف فـى ضـوء أراء . شخص لم ترتضى ارادته اثار التصرف 
ــد الطــرف القــانونى وهمــا فكــرة  الفقــه واحكــام القضــاء والنصــوص القانونيــة وتناولــت معيــارى تحدي

كــرة المصــلحة ووضــحت الضــوابط الالزمــة العتبــار المصــلحة المحــددة لمركــز الطــرف فــى االرادة وف
التصرف القانونى وتـم تحديـد الطـرف بانـه مـن يعبـر بالتصـرف عـن تحقيـق مصـلحة ذاتيـة قانونيـة 

  .ومباشرة فيتأثر باحكامه 
ــر ا ــدأ نســبية أث ــا مــع مب ــة ومــدى توائمه ــرة األســرة العقدي ــث تناولــت فك لتصــرفات وفــى البــاب الثال

القانونية حيـث تعـرض لمفهـوم األسـرة العقديـة واشـكالها والضـوابط الالزمـة لهـا وتحديـد المسـئولية 
المدنية فى اطار االسرة العقدية من حيث نطاقها ومن حيث جواز الجمع أو الخيـرة بـين المسـئولية 

بعض العقود من  العقدية والتقصيرية فى نطاق االسرة العقدية من عدمه ثم عقدت بابا اخير لبحث
ــت كــل مــن حوالــة الــدين والتعهــد عــن الغيــر  خــالل مفهــوم مبــدأ النســبية الفنــى التــى حيــث تناول
واالشتراط لمصلحة الغير وحوالة الحـق طبقـا للفقـه والتشـريع وتوصـلت إلـى اعتبـار كـل مـن الـدائن 

شـتراط لمصـلحة طرفا فى حوالة الدين والمتعهد عنه طرفا فى عملية التعهد والمسـتفيد طرفـا فـى اال
حيث أن تلك العمليات مكونة من عالقات ثالثية منشـأ واثـارا . الغير والمدين طرفا فى حوالة الحق 

.  
  

  المقدمة

الحمد هللا الذى أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا اإلسالم دينا وصالة اهللا 
ى يوم وسالمه على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وعلى من سار على نهجه إل

"الدين 






")١( .  

                                                 
 )٥٦(سورةاألحزاب اآلية ) ١( 


