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المسؤولية المدنية عن تعويض الضرر المتحقق بما يجاوز مبلغ العربون نتيجة العدول في
القانون المدني األردني

Civil liability for compensation for damage that exceeds the deposit amount
as a result of withdrawal in the Jordanian Civil Law
*حامد حسن مسلم الحسنات الزيديين
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة موقف المشرع األردني من المسؤولية عن تعويض المضرور نتيجة عدول المتعاقد اآلخر عن إتمام
، هو ذلك الضرر الذي يتحقق فوق مبلغ العربون، والمقصود بالضرر المراد التعويض عنه في هذه الدراسة،العقد بعد دفع العربون
 هي جبر الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأحد المتعاقدين،ألن وظيفة العربون باإلضافة لكونه يهدف إلى استقرار المعامالت
) من القانون المدني األردني قد وضعت قاعدة قانونية تحكم العالقة بين المتعاقدين107(  حيث إن المادة،نتيجة عدول اآلخر
. أما إذا عدل عنه من قبضه رده ومثله، فإذا عدل عنه من دفعه وقت إبرام العقد فقده،فيما يتعلق بمآل العربون في حالة العدول
وهذه الدراسة تحاول معرفة األساس القانوني الذي يمكن للمضرور االتكاء عليه لتأسيس دعواه في األحوال التي يتجاوز فيها حجم
 ذلك أن وظيفة العربون كما أشير آنفاً تتعلق، ولم تتطرق إلى وظيفة العربون في التعاقد،الضرر مبلغ العربون نتيجة العدول
 حيث يالحظ بأن نوعي المسؤولية،) المشار إليها107(  وجبر الضرر االحتمالي وهو ما يوفره نص المادة،باستقرار المعامالت
سواء العقدية أو التقصيرية يمكن أن تتوافر في حال العدول بحسب النية الكامنة وراء دفع العربون مع ضرورة التنويه بأن الدراسة
 كما أوصت الدراسة بإجراء، أن النطاق األوسع هو لتوافر أركان المسؤولية التقصيرية:قد خلصت إلى عدد من النتائج من أهمها
، " فإذا عدل عنه من دفع العربون فقده:) من القانون المدني األردني بحيث تصبح كالتالي107( تعديل تشريعي على نص المادة
."وإذا عدل عنه من قبضه رده ومثله مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر فوق ذلك

. عربون، مسؤولية مدنية، تعويض:الكلمات الدالة

Abstract
This study aims to explore the position of the Jordanian legislator regarding the responsibility for
compensating the aggrieved person as a result of the other contractor’s reluctance to complete the
contract after paying the deposit. The compensated damage meant in this study is that exceeds the
amount of the deposit as the deposit seeks to achieve the stability of transactions and impede any
potential harm that may affect any of the contracting parties as a result of withdrawal. Article 107
of the Jordanian Civil Law has established a legal rule governing the relationship between the
contracting parties with regard to the amount of the deposit in the event of withdrawal. This study
attempts to find out the legal basis on which the aggrieved party can rely on to establish his claim
in cases where the amount of damage exceeds the amount of the deposit as a result of the
withdrawal, and it did not draw on the function of the deposit in the contract, because the function
of the deposit, as indicated above, is related to the stability of transactions, and reparation for the
potential damage, as stipulated in the aforementioned article (107), where it is noted that the two
types of liability can exist in the event of withdrawal according to the intention behind the payment
of the deposit. The study concluded a number of results, the most important of which are: The
wider scope is for the availability of the elements of liability, and the study also recommended a
legislative amendment to the text of Article 107 of the Jordanian Civil Law.
Keywords: Compensation, Civil Liability, Deposit.
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المقدمة

ال يتم إبرام التصر ر ر ر ر ر رررفرات القرانونيرة -عرادة -دفعرة واحردة ،برل إنره يمر برالعرديرد من المراحلويوجرد درق عرديردة

للتعاقد ،من ضررمنها التعاقد بطريق العربون ،الذي يقصررد به مبلغ من المال (نقدي أو منقول آخر من المثليات)

( )1

يدفعه أحد المتعاقدين إلى اآلخر عند إبرام العقد ،والغرض من دفعه إما انص ر ر ر رراف نية المتعاقدين إلى أن العقد قد

نهائيا ويكون هدفه ضر ررمان تنفيذ بنود العقد ،أو أنه يعني إ بات أن لكل منهما الحق " في العدول عن الصر ررفقة
تم ً
ونقض العقد" (.)2
إن المقص ررود من دفع العربون –بحس ررب األص ررل -يتحدد بناء على اتفاق المتعاقدين الصر رريح أو الض ررمني،

وفي حررال عرردم وجود االتفرراق ،فررإنرره يفيررد داللررة العرردول ،وحق نقض العقررد لكررل من المتعرراقرردين وفًق را لنص المررادة
( )1/ 107من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة 1976م (.)3

وفي حال العدول وفًقا للفقرة ( )2من ذات المادة ،فإن على من يعدل عن الص ر ر ررفقة خس ر ر رران مبلغ العربون،
ض ر ر ر ر ر ر را لره ،وينبغي القول هنرا إنره ال يثور البحرث عن الضر ر ر ر ر ر رررر الرذي
إذا كران هو من دفعره ورده ومثلره إذا كران قراب ً

يحصرل للمتعاقد اآلخر نتيجة اسرتددام المتعاقد اآلخر لديار العدول ،ألن مبلغ العربون ال يشرتر في خسررانه لمن
دفعه أو رده ومثله لمن قبضر ر رره حصر ر ررول ضر ر رررر ،لكن هذه الد ارسر ر ررة تحاول اإلجابة عن سر ر رؤال مهم هو حكم حالة
حصول ضرر في جانب المتعاقد اآلخر نتيجة هذا العدول ،بحيث يفوق هذا الضرر مبلغ العربون.

تكمن أهمية البحث في كونه يعتبر دالة لكل مهتم بالشر ر ررأن القانوني ،إذ يهم المحامي الذي يريد أن يؤسر ر ررس

دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرررر المتحقق فوق مبلغ العربون ،كي ال يكون تأسرريسرره لدعواه قائما على أسرراس
خادئ ،كما أنها تهم القاضي عند قراءته للنصوص القانونية لتطبيقها على موضوع النزاع الداص بذلك ،بحيث ال
يتعرض حكمه للنقض أو القصور.

تدور مشرركلة البحث األسرراسررية حول مدى قيام المسررؤولية المدنية للتعويض عن الضرررر المتحقق فوق مبلغ

العربون في حال عدول أحد المتعاقدين عن الصررفقة ،واألسرراس القانوني الذي يمكن أن تؤسررس عليه الدعوى ،فهل

يتم تأسيس هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر من قبل المضرور وفًقا لقواعد المسؤولية العقدية ،أو على
أساس قواعد المسؤولية التقصيرية؟

عددا من التس ر ر رراأالت ،فهل عدول أحد الطرفين عن العقد هو إنهاء للرابطة
وهذه المش ر ر رركلة تثير في دريقها ً
العقرديرة بكرل آ رار رها ،وهرل يدتلف الحرال إذا كران دفع مبلغ العربون لثبوت خيرار العردول أويقصر ر ر ر ر ر ررد بره نهرائيرة العقرد؟
متعسفا في استددامه؟
وهل يعتبر مستددم خيار العدول
ً

() 1

بذات المعنى  ،انظر :محمد يوسر ر ر ر ررف الزعبي ،العقود المسر ر ر ر ررماة شر ر ر ر ررر عقد البيع القانون األردني ،الطبعة األولى1993 ،م ،ص  ،138وانظر
ضر را :أنور سر ررلطان ،مصر ررادر االلتزام في القانون األردني ،منشر ررورات الجامعة األردنية ،الطبعة األولى ،عمان1987 ،م ،ص  ،15على أن
أي ً
الدكتور أنور س ر ررلطان لم يش ر ررر إلى أن يكون منقوال من المثليات بل أورده الدكتور محمد الزعبي ونحن نؤيد هذا الرأي ألن المثليات تقوم مقام

() 2
() 3

ض ر را :جالل علي العدوي ،مصر ررادر االلتزام الدار الجام ية،
بعضر ررها بعضر ر ا ويمكن رد أمثالها أما القيميات فمن الصر ررعب رد أمثالها ،وانظر أي ً
الطبعة بدون؛  ،1994ص .211
انظر :أنور سلطان ،المرجع السابق ،ص .65

المذكرات اإليضاحية للقانون األردني ،الجزء األول ،منشورات نقابة المحامين األردنيين ،إعداد المكتب الفني ،لعام 2000م ،ص .122

©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة االردنية 2021

31

مجلة جامعة الزيتونة االردنية للدراســـــــــــات القانونية ،المجلد( ،)2االصدار(2021،)2
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021

وبذلك ينحص ر ررر نطاق هذا البحث في نقطة أس ر رراس ر ررية ،تتعلق بمدى قيام المس ر ررؤولية المدنية من حيث المبدأ

وبالنتيجة معرفة األسرراس القانوني الذي يمكنه للمضرررور أن يقيم عليه دعوى التعويض عن الضرررر المتحقق فوق
مبلغ العربون ،لذا يدرج من نطاق هذه الد ارس ر ر ر ر ر ررة حالة ما إذا كان هنالك ض ر ر ر ر ر رررر أقل من مبلغ العربون ،ذلك أن

خس ر رران العربون لمن دفعه ورده ومثله لمن قبضر رره ،يقوم على أسر رراس الضر رررر االحتمالي من وجهة نظر الباحث،
وبمرا أنره أقرل من مبلغ العربون ،فرإن العربون يقوم بجبر الضر ر ر ر ر ر رررر الواقع برالمضر ر ر ر ر ر رررور ،وفًقرا ألحكرام المرادة 107
المشرار إليها ،كما يدرج من نطاق هذه الد ارسرة الضررر الواقع بأحد أدراف العقد نتيجة الدطأ الشردصري المرتكب
من المتعاقد اآلخر .وليس نتيجة العدول ،كمن يلقي بحجر فتص ر ر ر ر رريب زجاج س ر ر ر ر رريارة من يتعاقد معه ،إذ تؤس ر ر ر ر ررس

الدعوى هنا على أسر رراس الفعل الضر ررار ،ويحكمها قواعد المسر ررؤولية التقصر رريرية ،كما يدرج من نطاق هذه الد ارسر ر ة
حالة أنيتم العدول بسبب أجنبي ليس إلرادة المتعاقد شأن في إحدا ه.

إذ سر ر ررتعتمد هذه الد ارسر ر ررة األسر ر ررلول االسر ر ررتقرائي التحليلي للنصر ر رروص القانونية في القانون المدني األردني؛

الستدالص موقف المشرع من هذه المسألة وموقف القضاء األردني إن وجد.

وعليه سوف يتم تناول هذه الد ارسة من خالل مبحثين :األول تتناول فيه الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون،

وموقف المشرع األردني منه ،ومعرفة نطاق المسؤولية العقدية عن الضرر المتحقق فوق مبلغ العربون .

في حين أننا س ر ر ررنتناول في المبحث الثاني :نطاق المس ر ر ررؤولية التقصر ر ر ر يرية عن الض ر ر رررر المتحقق فوق مبلغ

العربون ،ال س ر رريما نظرية التعس ر ررف في اس ر ررتعمال الحق ،س ر رواء وجد اتفاق بين المتعاقدين على داللة العربون على
العدول أو لم يوجد اتفاق.

م تدلص الد ارس ر ر ر ررة إلى خاتمة تض ر ر ر ررمنت عدداً من النتائج ،باإلض ر ر ر ررافة إلى التوص ر ر ر ررية بتعديل نص المادة
( )107من القانون المدني األردني.

المبحث األول

الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون
لكي يتم تأس رريس المس ررؤولية المدنية عن جبر الض رررر المتحقق فوق مبلغ العربون ،ال بد من معرفة الطبيعة
القانونية للتعاقد بطريق العربون وموقف المشررع األردني منه ،لذا فقد أملت ضررورة البحث التطرق لذلك من خالل
هذا المبحث األول الذي سنقسمه إلى مطلبين هما:
المطلب األول :الموقف الفقهي والقانون األردني من الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون.
المطلب الثاني :نطاق المسؤولية العقدية عن الضرر المتحقق فوق مبلغ العربون.
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المطلب األول

الموقف الفقهي والقانون األردني من الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون
سر ر ر رروف نتناول عبر هذا المطلب موقف المشر ر ر رررع األردني من الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون في الفرع

األول م موقف المشرع األردني من ذلك في الفرع الثاني.

الفرع األول

موقف المشرع األردني من الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون

تنص المررادة ( )107من القررانون المرردني األردني على أن  -1" :دفع العربون وقررت إبرام العقررد يفيررد أن

لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إال إذا قض ر ر ر ر ررى االتفاق بغيرذلك  .2فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا

عدل من قبضه رده ومثله" (.)1

يتضر ر ر ررح من النص السر ر ر ررابق ،أن المشر ر ر رررع قد تري األصر ر ر ررل في تحديد الطبيعة القانونية المتوخاة من دفع

رمنا بأن العربون يفيد انصر ر رراف قص ر ررد المتعاقدين إلى نهائية
العربون لالتفاق ،فإذا قض ر ررى االتفاق صر ر رراحة أو ض ر ر ً
رمنا أن مبلغ العربون المدفوع هو لديار
العقد ،فيكون معلقا على شر ررر فاسر ررق ،وقد يقضر رري االتفاق صر رراحة أو ضر ر ً
اقفا(.)2
العدول وحينها يكون الشر شر ً
دا و ً

أما في حال عدم االتفاق بين المتعاقدين على تلك الداللة ،فقد جعل المشر ر ر ر ر ر رررع األردني داللة العدول هي

المسر ر ر ررتفادة من دفع العربون عند التعاقد ،وبذلك يكون المشر ر ر رررع األردني قد أخذ بالرأي الغالب في الفقه ( ،)3الذي
يقول بأن دفع العربون في البيع هو بيع معلق على شررر واقف ،فإذا عدل أي من المتعاقدين انفسررق العقد ،وإذا لم

نهائيا ويرتب آ اره بأ ر رجعي مع ضرورة بوت الشر (.)4
يعدل أي منهما خالل المدة المضروبة فينعقد العقد ً
بقي أن نشررير إلى مسررألة أسرراسررية ذات ارتبا بموضرروع البحث ،وهي أن خسر ران مبلغ العربون لمن دفعه في حال
عدوله أو رده ومثله في حال قبضه ال يشتر فيه تحقق الضرر .إنما هو جزاء وضعه المشرع األردني لكي يحمل

ضمانا الستقرار المعامالت وهذا ما أشارت إليه المذكرات اإليضاحية(.)5
المتعاقدين على الجدية
ً

() 1
() 2

المذكرات اإليضاحية ،الجزء األول ،ص .122

انظر :تمييز حقوق أردني رقم  2004/855هيئة خماسررية ،تاريق  ،2004/11/8وفي هذا الصرردد فقد قضررت محكمة التمييز األردنية في حكم
لها "بأن نية العاقدين وحدها هي التي يجب التحويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني المنصر ر ر ر رروص عليه في المادة  107من القانون

المردني فرإن انصر ر ر ر ر ر ررفرت بجعرل العقرد مبرمرا على وجهره النهرائي فيمرا بينهمرا فرإن مرا يردفعره أحرد العراقردين مقردمراً ل خر يعرد جزًءا من الت ازمره وال
يسررري عليه حكم العربون ،وإن اتجهت نيتهما بأن يكون لكل منهما الحق في إمضرراء العقد أو نقضرره عد دفع العاقد عربونا بالمعنى المقصررود

() 3
() 4
() 5

بالمادة المذكورة وسرى عليه حكمها".

انظر :أنور سلطان ،مصادر االلتزام،المرجع السابق ،ص .67
انظر :محمد الزعبي ،عقد البيع ،المرجع السابق ،ص .140

انظر :المذكرات اإليض ر ر رراحية ،الجزء األول ،ص  ،124 – 123عكس هذا الرأي ،د .محمد الزعبي ،المرجع الس ر ر ررابق ،حيث يرى بأن المش ر ر رررع
األردني حذف عبارة (ولو لم يترتب على العدول أي ضر ر رررر) الواردة في بعض القوانين العربية مما يعني أن من يتمسر ر ررك بمبلغ العربون عليه

ررر أص ر ررابه .على أن أس ر ررتاذناالزعبي خالف ش ر رررو المذكرات اإليض ر رراحية ذاته الوارد عقب المادة ( )107التي توض ر ررح مقص ر ررود
إ بات أن ض ر ر ًا

المش رررع حيث جاء " فيها" وفي حالة التدلف االختياري عن الوفاء ،يكون للعاقد اآلخر أن يدتار بين التنفيذ الجبري وبين الفس ررق مع اقتض رراء
العربون بأن يحتفظ بالعربون الذي قبضه أو أن يطالب برد ما دفعه ومثله – ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك."...
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Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021

الفرع الثاني
الموقف الفقهي من الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون
لقد اختلف الفقه القانوني حول تحديد الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون إلى ال ة آراء:
• ذهب فريق إلى القول بأن دفع مبلغ العربون  -كما لو كان عقد بيع -وأغلب صرروره في هذا العقد أسررا ًس را -هو
عقد بيع معلق على شر فاسق ،ومن م ينعقد العقد ويرتب آ اره غير أنه ينفسق إذا استعمل أحد الطرفين حقه
في العدول(.)1
• ورأي وهو الغالب اتفق على أن هذا البيع معلق على ش ر ر ر ررر غير أنه ش ر ر ر ررر واقف ،ذلك أن خيار العدول عن
نهائيا ،ومن م على آ ار العقد أن تتوقف حتى يسر ر ر ر ر ررق خيار العدول بعدم
العقد يجعل من العقد
ابتدائيا وليس ً
ً
االستعمال في األجل المحدد له ،عندئذ فإن العقد يرتب آ اره بأ ر رجعي (.)2
بدليا ،وااللتزام البدلي عادة ما يكون محله شرريء واحد غير أن
اما ً
• رأي آخر يرى بأن التعاقد بالعربون ،ينشررأ التز ً
ذمة المدين تب أر إذا أدى عنه شيء آخر (.)3

ويرى البراحرث ،أن الطبيعرة القرانونيرة للتعراقرد برالعربون ،تدتلف براختالف الرداللرة من دفع مبلغ العربون ،فرإذا

نهائيا ،فإن العربون في هذه الحالة بمنزلة الشررر الفاسررق في العقد ،فإن عدل عن
كان قصررد العاقدين انعقاد العقد ً
العقد من دفعه خس ر رره ،وإن عدل القابض له رده ومثله ،ألن العقد المعلق على الش ر ررر الفاس ر ررق يرتب آ اره إلى أن

()4
رروعا
يتم الفسررق بتحقق الشررر الفاسررق  ،وبما أن قصررد المتعاقدين نهائية العقد ،فال شررك أن مبلغ العربون يمثل شر ً

ضمنا.
في تنفيذ العقد ،واألصل أن يتم االتفاق على هذه الداللة صراحة أو
ً

أما إذا كان دفع مبلغ العربون يفيد داللة العدول عن العقد في حال عدم وجود اتفاق ،فالش ر ر ر ررر هنا واقف

يتعلق بالعقد ،إذ إنه بمرور المدة المضر ر ر ر ر ر ررروبة لكال المتعاقدين حق إعمال هذا الديار ،فإما أن تمر المدة دون أن
يس ر ر ررتعمله أي منهما ( ،)5وإما أن هذا الديار س ر ر رريس ر ر ررتعمل ،وحينها ال ينعقد العقد ،ولهذا أهمية كبرى في موض ر ر رروع

البحث كما سوف نرى.

() 1

() 2

ضر را والسر رريما الرأي الثالث :محمد الزعبي ،عقد البيع،
بذات المعنى ،انظر :أنور سر ررلطان ،مصر ررادر االلتزام ،المرجع السر ررابق ،ص  ،67وانظر أي ً
مرجع سابق ،ص .140 -139
انظر :المرجعين السررابقين .على أن شررر العدول في حال لم يسررتددم ومضررت المدة فإن العقد ينعقد من تاريق تحقق الشررر وليس بأ ر رجعي،
انظر المادة ( )400من القانون المدني األردني ،المذكرات اإليض ر ر ر رراحية القانون المدني األردني ،الجزء األول ،ص  ،463وانظر كذلك :عبد

()3

القادر الفار ،أحكام االلتزام ،آ ار الحق في القانون المدني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية عشرة2010 ،م ،ص .156

انظر :عبد الرزاق السر ررنهوري ،الوسر رري في شر ررر القانون المدني ،ج ،1نظرية االلتزام بوجه عام ،مصر ررادر االلتزام منشر ررأة المعارف باإلسر رركندرية،
 .2004فقرة  ،142ص ،218هامش رقم ( .)2انظر :محمد الزعبي ،عقد البيع ،مرجع سابق ،ص .141 – 140

() 4

()3

انظر :عبد الرزاق الس ررنهوري ،الوس رري في ش ررر القانون المدني ،ج ،1نظرية االلتزام بوجه عام ،مص ررادر االلتزام منش ررأة المعارف باإلس رركندرية،
 .2004فقرة  ،142ص ،218هامش رقم ( .)2انظر :محمد الزعبي ،عقد البيع ،مرجع سابق ،ص .141 – 140

انظر :عبد الرزاق السر ررنهوري ،الوسر رري في شر ررر القانون المدني ،ج ،1نظرية االلتزام بوجه عام ،مصر ررادر االلتزام منشر ررأة المعارف باإلسر رركندرية،
 .2004فقرة  ،142ص ،218هامش رقم ( .)2انظر :محمد الزعبي ،عقد البيع ،مرجع سابق ،ص .141 – 140

() 5انظر :أنور سلطان ،مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .67
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حامد حسن الحسنات الزيديين

المطلب الثاني

نطاق المسؤولية العقدية عن الضرر المتحقق فوق مبلغ العربون

الحظنا خالل المطلب األول بأن مبلغ العربون يفيد داللتين :إما داللة العدول وإما إن قصر ر ر ررد العاقدين قد

انصر رررف إلى نهائية العقد .والس ر رؤال الذي يثور بهذا الصر رردد هل أن الضر رررر الذي يتحقق ويتجاوز في مقداره مبلغ

عقديا يجعل من أس ر رراس مس ر ررؤولية من عدل عقدية أو ال؟ ولإلجابة على
العربون نتيجة عدول اآلخر يش ر رركل خطأ ً
هذا التساأل ال بد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين هما:
• الفرع األول :العدول مع انصراف قصد المتعاقدين إلىنهائية العقد.
• الفرع الثاني :العدول مع انصراف قصد المتعاقدين إلى ابتدائية العقد.

الفرع األول

العدول مع انصراف قصد المتعاقدين من العربون نهايته العقد

إن البحث في حالة وجود اتفاق بين المتعاقدين بدص ر ر ر ر رروص داللة العربون ،ينبغي فيه التفريق بين ما إذا

شكليا ( انياً).
كان قصد العاقدين قد انصرف إلى نهائية العقد في العقود الرضائية (أوالً) وما إذا كان العقد ً

أوالً :انصراف قصد المتعاقدين إلى نهائية العقد في العقود الرضائية:

از لهذا
قد ينص ر ر ر ر رررف قص ر ر ر ر ررد المتعاقدين من دفع العربون إلى نهائية العقد ،وحينها يكون مبلغ العربون إبر ا

القص ر ررد أو إن ص ر ررح التعبير جزءا من تنفيذ العقد ،وعليه يكون العدول في هذه الحالة عدوال عن التزام عقدي ،ألن

خصوصا إذا ما قام المضرور من جهته بإجراءات تمهيدية للتنفيذ،
العدول هنا يؤ ر على تمام العقد وترتيب آ اره،
ً
ولكن حتى نقول بأن الدطأ في هذه الحالة هو خطأ عقدي ،فمن األولى أن نسرأل هل كان دفع العربون هو جزءا
من الصفقة ،فإذا كان العقد عقد بيع ودفع العربونمن المشتري فهل هو جزء من الثمن؟

حيث يرجع إلى االتفاق فإن كان دفع العربون جزءا من من المبيع ،فإن الض رررر الناش ررئ عن العدول هو

خطأ عقدي ،ألن العقد يتض ر ر ر ررمن مبلغ العربون فتكون المس ر ر ر ررؤولية عقدية ،أما إذا كان العربون مفض ر ر ر ر ًريا إلى تنفيذ
العقد ،وليس جزًءا من االلتزامات الناشرئة عن العقد ،فإن مبلغ العربون هو لضرمان التنفيذ ،غير أن ما يواجهنا هنا
اجعا إلى
بأن " األص ررل هو أن مجرد عدم التنفيذ ال يس ررتتبع قيام مس ررؤولية المدين ،بل يجب أن يكون عدم التنفيذ ر ً
فعله أي إلى خطئه" (.)1

ومع هذا إذا كان دفع مبلغ العربون لضر ر ر ر ر ر ررمان تنفيذ العقد ،فإن عدول أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد يعد

خطأ من جانبه وهو مفترض( ،)2ألنه يساوي عدم التنفيذ ،فالضامن على التنفيذ يلزمه التنفيذ عند تأخر المضمون،
وبما أن أحد المتعاقدين عدل عن تنفيذ عقد انصر ر ر رررفت إليه إرادة كليهما بداللة العربون فالدطأ عقدي ،ألن اعتبار

العدول حًقا في هذا الفرض غير متصور.
() 1
ض را :عبد الحكيم فودة ،التعويض المدني (المسررؤولية المدنية التعاقدية
انظر :أنور سررلطان،مصررادر االلتزام ،المرجع السررابق ،ص  ،231وانظر أي ً
() 2

والتقصيرية) ،سراي اإلسكندرية،

بدون1998 ،م ،ص .280

د .عبد الكريم فوده ،المرجع السابق ،ص .280
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Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (2), 2021

ندلص من ذلك إلى أنه إذا كان قص ر ر ر ررد المتعاقدين من العربون ض ر ر ر ررمان تنفيذ العقد س ر ر ر ررنكون أمام خطأ

عقدي في حال العدول ،يترتب عليه تأسر ر ر رريس الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضر ر ر رررر الذي يفوق مبلغ العربون

على أس ر ر ر ر ر ر رراس قواعرد المسر ر ر ر ر ر ررؤوليرة العقرديرة ،وهو في نهرايرة المطراف جزء من الثمن إذا كران العقرد عقرد بيع ودفعره

المشتري(.)1

ثانيا :انصراف قصد المتعاقدين إلى نهائية العقد في العقود الشكلية:
ً

قد ينصررف قصرد المتعاقدين من دفع العربون إلى نهائية العقد ،غير أن هذا العقد من العقود التي يتطلب

معينا لتمامها ،حيث يكون العقد بادالً إذا لم يفرغ بالشر ر ر رركل المطلول ،كعقد بيع عقار داخل
فيها المشر ر ر رررع شر ر ر رركالً ً
التنظيم ،فإذا عدل أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد ،وذلك باالمتناع عن التسرجيل في دائرة تسرجيل األ ارضري ،فالعقد
وفق قانون تسوية األراضي والمياه يعد بادالً

()2

ما دام أنه لم يجر تسجيل البيع.

وعليه هل يعتبر عدول أحد المتعاقدين عن إتمام العقد وفًقا للشكل المطلول ،في حال تحقق الضرر فوق
مبلغ العربون بحق المتعراقد اآلخرمن قبيرل الدطرأ العقردي في هذه الحرالة والحراالت الممرا لرة التي يتطلرب بهرا ال رقانون

معينا النعقاد العقد،مما يترتب عليه المسؤولية العقدية؟ أو أن بطالن العقد يدلع عن الرابطة العقدية صفتها،
شكالً ً
بحيث تص ر ر ر ر ر رربح بمنزلة واقعة مادية ،ومن م فإن تأس ر ر ر ر ر رريس الدعوى في الفرض األخير يكون على أس ر ر ر ر ر رراس قواعد
المسؤولية التقصيرية؟

ولكي يرتب العقد المسر ر ر ررؤولية العقدية ،ال بد أن يكون صر ر ر ررحيحاً( ،)3فالعقد البادل ال يرتب أ ًرا ،وهو إذا ما
رتب بعض اآل ار س ر ر ر ر رواء أكانت أص ر ر ر ر ررلية أم عرض ر ر ر ر ررية ،فإنه يرتبها باعتباره واقعة مادية( ،)4كما أن من ش ر ر ر ر رررو

المس ر ر ررؤولية العقدية أن يكون الض ر ر رررر ناش ر ر ررئا عن عدم التنفيذ ،أو التأخر في التنفيذ بعد أن يس ر ر ررتكمل العقد أركانه
وشرو صحته(.)5

اما ،فإذا ما عدل أحد المتعاقدين عن عقد شر رركلي قبل
وبما أن العقد البادل ال يرتب أ ًار فهو ينشر ررئ التز ً
تمامه بأن لم يراع فيها لش ر رركل الذي يتطلبه القانون ،وتحقق نتيجة هذا العدول ض ر رررر تجاوز قيمة العربون ،فإنه ال
يمكن عد واقعة العدول إخالالً بالتزام تعاقدي ،وقد أكد المشرررع األردني في المادة ( )168هذا الرأي ،حيث أكد أن

العقد البادل ال يرتب أ ًار وال تلحقه اإلجازة (.)6
على أنه إذا سر ر ررعى المتعاقد من أجل إجراء التسر ر ررجيل س ر ر ر ًيا حثيثًا لتمام البيع ،فإن عدول المتعاقد اآلخر
عن البيع يعد من بال اإلخالل بواجب تعاقدي يتعلق بتكوين العقد ،ومن م يشر ر ر رركل إخالالً بمبدأ حسر ر ر ررن النية في

إبرام التصررفات القانونية ،ففي حالة السرعي الحثيث من المتعاقد المضررور نتيجة عدم التسرجيل ،يرتب على عدول

المتعاقد اآلخر التزام عقدي يسأل فيه عن الضرر المتحقق فوق مبلغ العربون وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية.

() 1

عبد الرزاق السنهوري ،الوسي  ،ج ،1مصادر االلتزام ،مرجع سابق ،ص.216

() 4

أيضا :لذات المؤلف ص .286
انظر :أنور سلطان ،مصادر االلتزام ،مرجع سابق ،ص  ،140وانظر ً

() 2
أيضا :علي هادي العبيدي ،العقود المسماة ،البيع واإليجاز ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
انظر ً
() 3انظر :سليمان مرقص ،المسؤولية المدنية في تقنينات البالد العربية ،الجزء األول ،بدون ،معهد البحوث والدراسات العربية ،1971 ،ص.36

 ،1إصدار ان2006 ،ي ،ص .91

() 5

فيصل زكي عبد الواحد وأحمد عبد العال أبو قرين ،مبادئ القانون ،ج  ،1986 ،2ص .374

() 6انظر :المذكرات ،اإليضاحية ،مرجع سابق ،ص .180
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أما إذا تراخى كال المتعاقدين عن تمام العقد بإجراء التسرجيل ،فإنه يترتب عليه بطالن العقد مما يعني أن

الض ر ر ر رررر المتحقق ألحد المتعاقدين نتيجة عدول اآلخر بمنزلة واقعة مادية ال يترتب عليها المس ر ر ر ررؤولية وفًقا لقواعد

المسؤولية العقدية (.)1

ولقررد عبرت محكمررة التمييز الموقرة في أحررد أحكررامهررا بررالقول  ":إن العقررد البررادررل ال يرتررب أ ًار وال تلحقرره
اإلجازة إعمراالً لنص المرادة ( )168من القرانون المردني األردني فال يجوز تعويض المضر ر ر ر ر ر رررور ...وعليره فال يحق
للمميزين االحتفاظ بمبلغ الثال ين ألف دينار وإنما يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد" ( ،)2ونعتقد أن
القرار قد ش ررابه عيب في الص ررياغة ،ذلك أنه إذا قص رردت المحكمة ب بارة (فال يجوز تعويض المض رررور) بأن مبلغ

العربون هو لجبر الضر ر رررر ،فهي تدالف مقصر ر ررود المشر ر رررع من وظيفة العربون في التعاقد ،وإذا كانت تقصر ر ررد عدم
التعويض مطلًقا فقصدها أكثر مدالفة وإيالما ،ألن المضرور له اللجوء وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.
ال،
وإن كنا نسلم بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة ،ألن سند قبض العربون لم يكن موقعاً من دافعه أص ً
ويرى الباحث إذا ما اسرتكمل العقد شركله الذي حدده القانون ،فإن ذلك يشركل تنازالً من المتعاقد عن خيار العدول،

ألن العدول بعد تمام شر ر رركل العقد الذي يتطلبه القانون ما هو إال امتناع عن تنفيذ العقد ،يملك المتعاقد اآلخر حق
جبر المدين على تنفيذه باعتبار العربون جزاء على اإلخالل بثقة العقد ،وعليه فهو منفصل عن العملية التعاقدية،

ال سر ر رريما حين يكون العقد بادالً إذ إنه يعتبر جزاء في مثل هذه الحالة ،وأن أي ضر ر رررر يترتب على واقعة العدول

ذاتها متجاوز مبلغ العربون ال بد من جبره.

الفرع الثاني

العدول مع انصراف قصد المتعاقدين من العربون إلى ابتدائية العقد

انيا.
نتحدث عن العربون وداللة العدول عن العقد الرضائي أوالً ،م العربون وداللة العدول عن العقد الشكلي ً

أوال :العربون وداللة العدول عن العقد الرضائي:

من المعلوم أن العقد الرضر ررائي هو ذاي الذي ينعقد بمجرد توافق اإلرادتين وتطابقهما ( ،)3غير أن ما دفع

مبلغ العربون يجعل من العقد معلًقا على شر ر ررر واقف خالل المدة التي ض ر ر رربت السر ر ررتددام هذا الديار( ،)4فإذا ما
اس ر ر ر ر ر ررتددم أحد المتعاقدين الديار بالعدول عن العقد خالل المدة المتفق عليها بينهما ،وأدى ذلك إلى إنهاء الرابطة

العقدية( ،)5األمر الذي يترتب عليه في حال حص ر ر ر ر ر ررول ض ر ر ر ر ر رررر في جانب المتعاقد اآلخر بما يفوق مبلغ العربون
() 1لقد ذهبت محكمة التمييز األردنية في قرارها (تمييز  82 /293ص ررحفة  1276س ررنة  )1982قائلة ( ...ال يرد القول أن المادة  107من القانون

المدني ال تجيز رد العربون المدفوع ...ألن حكم هذه المادة يتعارض مع قانون التسرروية وهو قانون خاص )...على أنه وإن كان العقد البادل

() 2

ال يرتب أ ًار لكن في حالة العربون ينبغي تطبيق المادة  107ألنها بمثابة جزاء قانوني على العبث بمبدأ حس ررن النية لذا نرى أن بطالن العقد
ال ينسحب حكمه إلى العربون ،مشار للحكم لدى جمال دغمش شر على القانون المدني ،العقد ،واالجتهادات القضائية  2000 ،ص .152

تمييز حقوق رقم ( ،)98 /1379المجلة القضر ر ر ررائية المعهد القضر ر ر ررائي األردني ،عمان ،السر ر ر ررنة الثانية ،المجلد الثاني ،العدد العاشر ر ر ررر،1998 ،
ص .206 ،205

() 3انظر :أنور سر ر ررلطان ،مصر ر ررادر االلتزام ،مرجع سر ر ررابق ،ص  ،57وعلى ذلك نصر ر ررت ،المادة ( )1 /99من القانون المدني األردني"  -1يجب أن
يكون القبول مطابًقا لإليجال".

() 4انظر :محمد المرعي ،عقد البيع ،مرجع سابق ،ص.140

() 5انظر :عبد الرزاق السنهوري ،الوسي  ،ج ،1مرجع سابق ،ص.215
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الدطأ التقصر ر ر رريري وليس العقدي ،ومن م ال يمكن تأسر ر ر رريس دعوى التعويض في هذا الفرض على أسر ر ر رراس قواعد

نهائيا ،فإذا ما سرربق الديار بالعدول من قبل
المسررؤولية العقدية ،ذلك أن اسررتددام الديار أسرربق على تكوين العقد ً
أحد المتعاقدين انتفى وجود العقد(.)1

ثانيا :العربون وداللة العدول عن العقد الشكلي:
ً
إن ما يقال في العقود الرضرائية بدصروص اتفاق المتعاقدين على داللة العربون للعدول عن العقد ،هو ذاته
الذي يقال في العقود الشرركلية ،بل إن ذلك من بال أولى ،حيث إنه في العقود الشرركلية إذا لم يسررتوف العقد الشرركل
المطلول ،واسررتددم أحد األدراف خيار العدول خالل هذه المرحلة ،يعني عدم تمام العقد كما أشررير سررابًقا ،أما إذا
اس ر ر ر ر ررتوفى العقد ركنه الش ر ر ر ر رركلي ورغب أحد المتعاقدين العدول ،فيكون الض ر ر ر ر رررر المتحقق للطرف اآلخر فوق مبلغ

العربون ناجم عن خطأ عقدي ،برغم أن دفع العربون يفيد داللة العدول في االتفاق المبرم بينهما ،ذلك أن الضر رررر

المتحقق نجم عن عقد ص ررحيح أبرم واكتملت أركانه ،الس رريما ركن الش رركلية فيه ،وهو ما يفيد بأن نية المتعاقدين قد

تغيرت لجهة نهائية العقد ،فإجراء التس ر ر ر ر ررجيل يتطلب وقتًا وماالً ،بل يرى الباحث أن داللة العدول تس ر ر ر ر ررق بمجرد
نهائيا ،ويالحظ هنا أن ش رررو المس ررؤولية العقدية متحققة ،وهي :وجود عقد ص ررحيح بين
التس ررجيل ،ويص رربح العقد ً
درفين ،والضرر نجم عن إخالل بواجب عقدي قبل انحالل العقد يتمثل في النكوص عن العقد(.)2

أما إذا خال العقد من ذكر شريء عن داللة العربون ،ولم تنصررف إرادة المتعاقدين الصرريحة أو الضرمنية

إلى ذلك ،فإننا سر ر ر ر ررنكون أمام واقعة منفصر ر ر ر ررلة عن العقد ،وذلك ما سر ر ر ر ررنتناوله في المبحث الثاني ،ألن نص المادة

( )107من القرانون المردني تفترض داللرة العردول في حرال عردم وجود اتفراق ،وهو مرا يراه البراحرث الت از ًمرا مصر ر ر ر ر ر رردره
دا أو اتفا ًقا بين الطرفين.
النص القانوني وليس شر ً

المبحث الثاني

نطاق المسؤولية التقصيرية عن الضرر المتحقق فوق مبلغ العربون

تقتضرري د ارسررة نطاق قواعد المسررؤولية التقصرريرية في التعويض عن الضرررر المتحقق فوق مبلغ العربون،

التطرق لحررالتين األولى :حررالررة مررا إذا وجررد اتفرراق بين الطرفين والثررانيررة :في حررالررة دفع العربون دون وجود اتفرراق
بينهما ،حيث سر ر رريظهر بأنه في كال الحالتين سر ر ر نتعرف إلى نظرية التعسر ر ررف وعليه سر ر رريتم تقسر ر رريم هذا المبحث إلى
المطلبين التاليين:

المطلب األول :التعسف في العدول عن العقد حال وجود اتفاق على داللة العربون.

المطلب الثاني :التعسف في العدول عن العقد حال عدم وجود اتفاق على داللة العربون.

() 1انظر :أنور سلطان ،مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.67
() 2

انظر :المادة ( )107من القانون المدني األردني ،انظر :سر ررليمان مرقس ،المسر ررؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية ،مرجع سر ررابق ،ص .36
ض ر ر ر ر ر ر ر را :أنور سر ر ر ر ر ر ررلط رران ،مصر ر ر ر ر ر ر ررادر االلتزام ،مرجع سر ر ر ر ر ر ر ررابق ،ص  ،285جالل الع رردوي ،مصر ر ر ر ر ر ر ررادر االلتزام ،مرجع سر ر ر ر ر ر ر ررابق،
وانظر أي ً
ص . 312 -311
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المطلب األول

التعسف في العدول عن العقد حال وجود اتفاق على داللة العربون
لقد توصرلنا -فيما سربق -إلى أن المسرؤوليةالعقدية لمن يعدل عن العقد ،تتحقق في بعض الفروض نتيجة

عدوله باعتباره إخالال بالتزام تعاقدي ،إذا انص ر رررف قص ر ررد المتعاقدين من دفع العربون إلى نهائية العقد وكان العقد

رضائيا أم شكلياً ،فإننا نكون أمام عقد صحيح بين درفين ،وعليه فإن اإلخالل
مستجمعا ألركانه ،سواء أكان العقد
ً
ً
()1
من جانب المتعاقد اآلخر يعني تقرير مس ر ر ر ررؤوليته العقدية  ،وفي هذا المطلب س ر ر ر ررنتحدث عن حالة وجود اتفاق

رائيا أم شرركلياً ،وسرواء أقصررد المتعاقدان
رحيحا أم بادالً رضر ً
بين المتعاقدين على داللة العربون ،سرواء أنشررأ العقد صر ً
نهائية العقد أم أن العربون البتدائية العقد.
فقد يمارس أحد المتعاقدين حقه في العدول بناء على اتفاق مبرم بينهما ،أو أن كال المتعاقدين قد س ر ر ر رركت

عن داللة العربون ،األمر الذي يدفعنا لمناقشر ر ر ررة مدى تحقق مسر ر ر ررؤولية المتعاقد التقصر ر ر رريرية عند اسر ر ر ررتددامه خيار
العدول ،وفيما إذا كان متعس ر ر ر ر ررفا في اس ر ر ر ر ررتددامه لهذا الحق من عدمه ،وهل يمكن تحقق قواعد كال المس ر ر ر ر ررؤوليتين

العقدية والتقصيرية في هذا الفرض؟

تجدر اإلشر ررارة ،إلى أن نظرية التعسر ررف في اسر ررتعمال الحق ،تعد إحدى الركائز األسر رراسر ررية ،التي أرسر ررتها

أغلب التشرريعات وأوردت لها العديد من التطبيقات ،حيث أورد المشررع الفرنسري أحد هذه التطبيقات في حديثه عن
حق المؤلف ،حيث إنه عد ممثلي المؤلف المتوفى متعسفين إذا أساءوا الحق في إذاعة المؤلف أو عدم إذاعته(.)2
ولقد انقسم الفقه حول نطاق التعسف إلى اتجاهين:

االتجاه األول :يرى بأن التعسف نظرية يمكن تطبيقها في مجال الحقوق دون المرخص ،حيث يعدون حرية التعاقد
والتملرك من الرخص ،أمرا إذا تم مبراش ر ر ر ر ر ر ررة هرذه الرخص وترترب بنراء على ذلرك ضر ر ر ر ر ر رررر في حق الغير ،فال يمكن

تأس ر رريس المس ر ررؤولية على أس ر رراس التعس ر ررف بل على أس ر رراس توافر أركان المس ر ررؤولية المدنية ،فالرخص بحس ر ررب هذا

االتجاه تثبت للكافة ،وال تدول صاحبها ميزة من أي نوع(.)3

ا التجاه الثاني :يرى بأن التعس ر ررف يص ر ررلح أس ر ررا ًسر ر را لقيام المس ر ررؤولية في مجال الحقوق والرخص ،سر ر رواء اس ر ررتعمل
رتنادا إلى نظرية
الشر رردص حقوقه أو رخصر رره ،وانطوى هذا االسر ررتعمال على تعسر ررف ،فإنه يمكن قيام المسر ررؤولية اسر ر ً
التعسرف ،ويؤيد الباحث ما ذهب إليه الفريق الثاني من الفقه ،ذلك أن التعسرف هو فعل يصرف االسرتعمال ودريقته

() 1انظر عماد حمدي حجازي  ،الحق في الدصوصية ومسؤولية الصحف في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون المدني ،دار الفكر الجامعي،
() 2

() 3

 ،1اإلسكندرية ،2008 ،ص  .294فيصل زكي عبد الواحد .أحمد عبد العال أبو قرين ،مبادئ القانون ،ج  ،2مرجع سابق ،ص .374
انظر :إبراهيم أمين النفياوي ،التعسرف في التقاضري ،د ارسرة مقارنة في قانون المرافعات ،دار النهضرة العربية ،1 ،القاهرة ،2006 ،ص ،222
رمضر رران أبو السر ررعود ،النظرية العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة اإلسر رركندرية ،2014 ،ص  .2 .439انظر :علي عبد الحميد تركي ،الحق
في التقاضر رري بين االسر ررتعمال المشر ررروع والتعسر ررف ،في مجال الدعاوى المدنية والتجارية ،واألحوال الشر رردصر ررية ،د ارسر ررة مقارنة ،دار النهضر ررة
العربية ،1 ،القاهرة ،2009 ،ص .102

انظر :أنور سلطان ،مصادر االلتزام ،مرجع سابق ،ص .322
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التي بدورها أدت إلى وقوع ضرررر في جانب درف آخر ،ومن م من غير المنطقي الدالف حول وسرريلة الحماية،

ما دام أن المقصود من كل ذلك حماية المضرور وتعويضه(.)1

والمعرايير األربعرة التي أوردتهرا المرادة ( )66من القرانون المردني األردني ،التي س ر ر ر ر ر ر ريرأتي ذكرهرا قرد يكون

للمتعسف فيها مصلحة وقد ال يكون ،علماً بأن هناي جانبا من الفقه المصري يرى بأن الم يار الجامع الذي يمكن
الركون إليه هو وجود( :التزام غاية الحق وعدم االنحراف عنها)( )2في حين يرى جانب من الفقه بأن المقصررود هو
تهيئة نافذة للقاضي ليسترشد بها(.)3

وتجدر اإلشر ر ر ر ررارة إلى أن هناي اتجاهاآخر يرى بأن التعسر ر ر ر ررف في اسر ر ر ر ررتعمال الحق من بال المسر ر ر ر ررؤولية

التقصيرية أي أنه صورة من صور الدطأ(.)4

وقد نصرت المادة ( )66من القانون المدني األردني على أنه .1 " :يجب الضرمان على من اسرتعمل حقه

اسر ر ر ررتعماالً غير مشر ر ر ررروع .2 .ويكون اسر ر ر ررتعمال الحق غير مشر ر ر ررروع :أ .إذا توافر قصر ر ر ررد التعدي .ل .إذا كانت
المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .ج .إذا كانت المنفعة منه ال تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.

د .إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة" (.)5

كما أورد المشر رررع األردني تطبيقات لهذه المادة في نصر رروص أخرى كالمادة ( )156التي حرمت صر رراحب

الحق في الفسق نتيجة وقوعه في الغل من التمسك بالفسق إذا تعارض ذلك مع مقتضيات حسن النية(.)6

رتجمعا
لقد توصرلنا في المبحث األول إلى أن ممارسرة حق العدول عن العقد خالل مدة الديار إذا كان مس ً

ألركانه وتحقق عن اسرتعمال خيار العدول خالل ميعاده ضررر يفوق مبلغ العربون ،حيث يشركل إخالالً عقدياً تقوم
معه المسررؤولية العقدية ،ولكن يالحظ في هذا الصرردد ومع تقرير المسررؤولية العقدية ،أن معايير التعسررف قد تصررلح

للتطبيق ،فإذا قصر ر ر ررد أحد المتعاقدين من عدول ه اإلض ر ر ر ررار بالمتعاقد اآلخر مع علمه بأن المتعاقد اآلخر قد تجنب
ص ررفقة كبيرة من أجل إتمام العقد ،أو أن العاقد الذي عدل عن إتمام العقد قد جاء لالتفاق بقص ررد اإلضر ررار ،ولكي

مطمئنا إلى نيته في التعاقد قام بدفع العربون ،م إذا ما فات على المتعاقد اآلخر صفقته
يجعل من المتعاقد اآلخر
ً
() 1

() 2
() 3

() 4

انظر :عبد هللا مبروي النجار ،التعسر ررف في اسر ررتعمال حق النشر ررر ،د ارسر ررة فقهية مقارنة في الفقه اإلسر ررالمي ،والوضر ررعي ،دار النهضر ررة العربية،
القاهرة1416 ،هر1995 -م ،ص  146وما بعدها.
انظر :حسن كيرة ،مدخل إلى علم القانون ،منشأة المعارف القانونية ،1993 ،ص .781
انظر :عبد المنعم فرج الصر ر ر ر رردة ،مصر ر ر ر ررادر االلتزام ،دار النهضر ر ر ر ررة العربية ،2 ،القاهرة ،1994 ،ص  ،441إسر ر ر ر ررماعيل غانم ،النظرية العامة
للحق،مرجع سابق ،ص .161
انظر :إبراهيم النفياوي ،التعسرف في التقاضري ،مرجع سرابق ،ص  67وما بعدها جعفر المغربي ،درق إجبار المدين على التنفيذ العيني ،د ارسرة
مقارنة رسالة دكتوراه  ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،200 ،ص  ،26إسماعيل غانم ،النظرية العامة للحق ،1966 ،ص  ،166محمود
جمراد الردين زكي ،الوجيز في نظريرة االلتزام ،وترأخرذ محكمرة التمييز بهرذا االتجراه :انظر :تمييز حقوق أردني ،رقم  ،1993 /251هرذا 1992
ضرا :حسرين عامر ،التعسرف في اسرتعمال الحقوق وإلغاء العقود،1 ،
ج ،1مطبعة جامعة القاهرة ،1976 ،منشرورات محاكم عدالة ،وانظر أي ً
 ،1960ص.57

() 5
ضر ر را:
انظر :محمد الس ر ررعيد رش ر رردي ،التعس ر ررف في اس ر ررتعمال الحق ،د ارس ر ررة مقارنة ،دار النهض ر ررة العربية ،القاهرة ،1991 ،ص  ،116وانظر أي ً

() 6

ضر را :أحمد النجدي زهو ،التعسر ررف في اسر ررتعمال الحق ،مطبعة جامعة القاهرة،1991 ،
أنور سر ررلطان ،المرجع السر ررابق ،ص  ،325وانظر أي ً
ص .48

انظر :تميز حقوق أردني رقم  ،2004/995هيئة خماسرية ،تاريق  ،2004/11/7الذي تحد ت فيه المحكمة الموقرة عن مصردر مسرؤولية شرركة
ضرا :جالل العدوي،
ضرا :أنور سرلطان ،مرجع سرابق ،ص  ،285وأي ً
ضرا :سرليمان مرقص ،مرجع سرابق ،ص  .36وانظر أي ً
التأمين ،وانظر أي ً
مرجع سابق ،ص .312 -311
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حامد حسن الحسنات الزيديين

األخرى ،إذا به يتمسر ر ررك بديار العدول فإن ذلك يؤدي إلى بوت التعسر ر ررف في جانبه ،ومسر ر ررألة تقدير فيما إذا كان
العدول بقصد اإلضرار من عدمه هو م يار ذاتي(.)1

رتددما العقد كوس ر ر ر رريلة
أي أن أحد المتعاقدين قد يبرم العقد قاص ر ر ر ر ًردا فيه اإلضر ر ر ر ررار بالمتعاقد اآلخر ،مس ر ر ر ر ً
ومؤكدا على قصر ر ر ررده من خالل دفع مبلغ العربون ،وهذا متصر ر ر ررور في الحياة الواق ية ،األمر الذي يثير
لإلضر ر ر ررار
ً

رحيحا على اعتبار أن الباعث البعيد للعقد غير مش ر ر ر ررروع وهو قص ر ر ر ررد
السر ر ر ر رؤال الثاني :هل ينعقد العقد انعقادا ص ر ر ر ر ً
()2
رتجمعا أركانه و ابت بصر ر رريغته()3ما من شر ر ررائبة تشر ر رروبه ومن م ال مجال لرد
اإلضر ر ررار؟  ،أو أن العقد ما دام مسر ر ر ً
قصد المتعاقد إليه؟

إذا تم إ بات عدم مشرروعية السربب من خالل المتعاقد اآلخر ،فإننا سرنكون أمام عقد بادل والعقد البادل

ال يرتب أ اًر كما أش ررير س ررابًقا ،فال مجال للحديث عن المس ررؤولية العقدية هنا ،وإنما يص رربح العقد وما تاله من دفع
للعربون م العدول عنه بمنزلة واقعة مادية ( ، )4تقوم معها المس ر ر ر ررؤولية التقص ر ر ر رريرية ،ومن م يس ر ر ر ررأل عن الض ر ر ر رررر
المتحقق فوق مبلغ العربون باالستناد إليها.

ويصردق على ما سربق م يا ارن من معايير التعسرف وهما :قصرد اإلضررار وأن المصرلحة المرجوة من فعل

العدول غير مشروعة على أن الم يار في تقدير المصلحة هو م يار موضوعي (.)5

أما إذا لم يثبت المضر ر ر ر رررور عدم مشر ر ر ر ررروعية سر ر ر ر رربب العقد ،فالعقد صر ر ر ر ررحيح ويرتب آ اره ،فإذا عدل أحد
المتعاقدين عن تمام العقد الذي انص رررفت إليه إرادة كليهما ،فنرى أن الض رررر الناجم عن العدول والمتجاوز بحجمه
لمبلغ العربون،ألنه يريد منفعرة مشر ر ر ر ر ر ررروعة عبر تعراقده مع شر ر ر ر ر ر رردص من الغير ،ال يقراس بالمنفعرة التي حققهرا من
عدوله،فمن حقه السررعي إلى المنفعة من حيث األصررل ،األمر الذي يعني تطبيق نظرية التعسررف عبر الموازنة بين

حجم الضررر والمنفعة المقصرودة من عدوله عن العقد ،ويمكن قياس ذلك بم يار موضروعي وفق السرلوي المألوف
للرجل العادي (.)6
ندلص مما س ر رربق ،إلى أن معايير التعس ر ررف في اس ر ررتعمال الحق تص ر ررلح لتأس ر رريس مس ر ررؤولية من يس ر ررتددم
خيارالعدول عن العقد ،ويترتب على عدوله هذا ضرر يفوق قيمة العربون،وبالتالي تصلح هذه المعايير لرفع دعوى
صحيحا أم بادالً.
التعويض عن الضرر سواء أكان العقد
ً

() 1

ضرا :أنور سرلطان ،مرجع سرابق ،ص  ،325أحمد
انظر :محمد السرعيد رشردي ،التعسرف في اسرتعمال الحق ،مرجع سرابق ،ص  .147وانظر أي ً

() 2

انظر :أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص .134

() 3

() 4
() 5

() 6

النجدى زهو ،التعسف في استعمال الحق ،مرجع سابق ،ص .48

انظر :المرجع الس ر ررابق ،ص  ،44نقص ر ررد بالص ر رريغة أن اإلرادة الظاهرة هي ما نحاس ر ررب المتعاقد عليها فال نبحث عن الس ر رربب البعيد الكامن في
نفسه.
انظر :أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص  ،140وانظر لذات المؤلف ،ص .286
ض را :أنور س ررلطان ،مرجع س ررابق ،ص  ،325انظر :أحمد النجدي زهو ،مرجع
انظر :محمد الس ررعيد رش رردي ،مرجع س ررابق ،ص  ،116وانظر أي ً
سابق ،ص .49
ض را :أنور سررلطان ،مرجع سررابق ،ص  ،325أحمد النجدي زهو ،مرجع سررابق،
انظر :محمد السررعيد رشرردي ،مرجع سررابق ،ص  ،116وانظر أي ً
ص .48
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لكن بقي أن نشر ر ر ر ر ر ررير ،إلى أنه في حالة العقرد الصر ر ر ر ر ر ررحيح تقوم مسر ر ر ر ر ر ررؤوليرة من عدل في الحرالتين العقرديرة
والتقصريرية ،أي تجتمع في فعل العدول المسرؤوليتان ،والرأي الغالب في الفقه أن المضررور ليس أمامه إال أن يرفع
دعوى المسؤولية العقدية ،ألنها تجب المسؤولية التقصيرية (.)1
أما إذا قصر ر ر ر ر ررد العاقدان من دفع العربون أن لكل منهما العدول عن العقد ،فقد رأينا في المبحث األول أن
ما يمكن المطالبة به من تعويض عن الض ر ر ر رررر المتحقق فوق مبلغ العربون ،يقوم على أس ر ر ر رراس قواعد المس ر ر ر ررؤولية
التقصرريرية ألنه باسررتددام الديار خالل مدته ينتفي وجود عقد ،وقد أخرجنا من ذلك حالة العقد الشرركلي المسررتجمع
ألركانه والسيما ركن الشكلية ،وقد اجتهد باحث الدراسة على أن مجرد تسجيل العقد إذا كان يشتر الشكلية لقيامه
يعني سقو الديار بالعدول.

المطلب الثاني
التعسف في العدول عن العقد حال عدم وجود اتفاق على داللة العربون
آنفا أن عدم وجود اتفاق على داللة العربون بين المتعاقدين يشرركل
لقد حددت المادة ( )107المشررار إليها ً
قرينرة قرانونيرة على أن دفع العربون يفيرد خيرار العردول ،كمرا أن المرادة ( )256تنص على أن" كرل إض ر ر ر ر ر رررار برالغير
يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" (.)2
حيث يالحظ من ق ارءة كال النصر ررين أنهما يكمالن بعضر ررهما بعضر ر ا،أي أنه في حال عدل أحد المتعاقدين
عن إتمررام العقررد ،ولم يتحقق ضر ر ر ر ر ر رررر يجرراوز مبلغ العربون ،فررإن الفقرة الثررانيررة من المررادة ( )107قررد تكفلررت بحق
المتعاقد اآلخر ،والمتمثل بدس ر ر ر رران العربون لمن دفعه ورده ومثله لمن قبضر ر ر رره ،فإذا ما زاد أو تفاقم الضر ر ر رررر لدى
المتعراقرد اآلخر نتيجرة العردول ،بحيرث كران مبلغ العربون ال يكفي لجبر ضر ر ر ر ر ر رررره ،تقوم المرادة ( )256حينئرذ بردورهرا

وهي جبر الضر ر ر ر ر ر رررر المتج رراوز ،ألن النص ج رراء مطلًقر را كم ررا أن نص الم ررادة ( )2 /107يلقي على ع رراتق كال
المتعاقدين واجبا قانونيا ،وهو أن ال يكون العقد عرضر ر ر ر ر رره للعبث ،وأن يتم مراعاة مبدأ حسر ر ر ر ر ررن النية عالوة عن أن
معايير نظرية التعسرف السرابقة التي يجب مراعاة عدم الوقوع في محاذيرها يمكن تطبيقها أيضراً ،كل هذا يجعل من
العدول الذي فرضر ررت عليه الفقرة ( )2من المادة ( )107جزاء ،عبارة عن واجب قانوني يتمثل بعدم العبث في قة
العقد واس ر ررتقرار التعامل بين الناس ،فإذا لم تراع كل هذه المحاذير عند ممارس ر ررة حق العدول ،وتحقق ض ر رررر يفوق
مبلغ العربون في جانب المتعاقد اآلخر ،فإن من شر ر ررأن ذلك هو قيام المسر ر ررؤولية التقصر ر رريرية وبالنتيجة إمكانية رفع
دعوى التعويض على أساسها.
بنراء على مرا تقردم ،فرإنره يتسر ر ر ر ر ر رراوى األمر -من وجهرة نظري -بين أن يتوافر في فعرل العردول أحرد معرايير

نظرية التعسررف ،بحيث يكون اسررتددام حق العدول بطريقة غير مشررروعة ،أو أن اإلض ررار ناجم عن واقعة العدول
ذاتها ألن المادة ( )256ال تبقي لمن عدل الحق في التحدي فيلزمه الضمان(.)3

() 1
ضر را :سر ررليمان مرقص ،مرجع سر ررابق ،ص  ،70 -61حيث أورد خالف الفقهاء في هذه
انظر :أنور سر ررلطان ،مرجع سر ررابق ،ص  ،289وانظر أي ً
المسألة.
() 2
() 3

المذكرات اإليضاحية ،الجزء ،األول ،ص .122 ،288
انظر :المذكرات االيضاحية ،المرجع السابق ،ص .122
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الخاتمة:

حامد حسن الحسنات الزيديين

لقد تبين لنا مما س رربق ،بأن الحال ليس سر رواء في كل الفروض فيما يتعلق بتأس رريس دعوى المس ررؤولية عن

الضرررر المتحقق فوق مبلغ العربون ،وعليه فإن ما يصرردق على بعض الفروض من تحقق المسررؤولية العقدية قد ال
ينطبق على أحوال أخرى ،حيث تقوم قواعد المسر ر ررؤولية التقصر ر رريرية بدورها ،ومن خالل تحليل المضر ر ررامين القانونية
السابقة فقد تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج
 .1إن تحقق الضر ر ر ر ر ر رررر فوق مبلغ العربون نتيجرة عردول أحرد المتعراقردين ،ال يمكن فيره ترأسر ر ر ر ر ر رريس دعوى المطرالبرة
برالتعويض عن الضر ر ر ر ر ر رررر النراجم عنره على قواعرد قرانونيرة واحردة ،وإنمرا يدتلف األمر من حرالرة إلى أخرى ،فرإذا
قصرد به نهائية العقد قامت كال المسرؤوليتين العقدية والتقصريرية معا ،على أنه في حال االجتماع بينهما فالرأي

الغالب هو أن المسررؤولية العقدية تجب التقصرريرية ،وعليه فدعوى التعويض عن الضرررر المجاوز مبلغ العربون

معا يأتي في حالة انطباق أحد معايير نظرية التعس ررف في
يجب أن يس ررتندإليها ،علما بأن اجتماع المس ررؤوليتين ً
استعمال الحق في حال العدول عن العقد  ،وإال فال اجتماع بينهما.

 .2إن اسر ر ررتددام خيار العدول في العقد الشر ر رركلي المسر ر ررتجمع ألركانه وإن كان قصر ر ررد المتعاقدين من العربون داللة
العدول ،إال أن استكمال الشكل يسق خيار العدول ،فإذا تحقق الضرر المجاوز فتكون المسؤولية عقدية.

 .3إن العقد إذا كان بادالً وعدل أحد المتعاقدين عن العقد ،وتحقق الضررر المجاوز مبلغ العربون ،فإن المسرؤولية
تكون تقصيرية ،ألن العقد البادل ال وجود له ،وبالتالي فنحن أمام واقعة مادية.

 .4إن اس ررتددام أحد المتعاقدين لدياره في العدول مع اتفاقهما على داللة العدول ،وفي حال نش رروء ض رررر في حق

المتعاقد اآلخر مجاو از مبلغ العربون ،فإن المسر ر ر ررؤولية المترتبة تكون تقصر ر ر رريرية ،ألن العقد بعد اسر ر ر ررتددام خيار
العدول ال وجود له مع مراعاة البند ( )2من النتائج ،وهذا إما ألن أحد معايير التعسر ررف قد تحقق ،أو أن المادة

( )256تضطلع بدورها لمواجهة حالة اإلضرار الواقعة بأحد المتعاقدين.
التوصية:

تعديل نص المادة ( )2 /107من القانون المدني ،بحيث تشرير إلى مسرؤولية المتعاقد عن الضررر المتحقق

فوق مبلغ العربون بحيث تصبح:

"فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

فوق ذلك".
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المصادر والمراجع

المصادر:

• الم ر ر ررذكرات اإليض ر ر رراحية للق ر ر ررانون الم ر ر رردني األردن ر ر رري ،الج ر ر ررزء األول ،منش ر ر ررورات نقاب ر ر ررة المح ر ر ررامين األردني ر ر ررين،
إعداد المكتب الفني ،لعام 2000م.

• المجلر ر ررة القضر ر ررائية المعهر ر ررد القضر ر ررائي األردنر ر رري ،عمر ر رران ،السر ر ررنة الثانير ر ررة ،المجلر ر ر د الثر ر رراني ،العر ر رردد العاشر ر ررر،
.1998
الكتب القانونية:

• إب ر ر رراهيم أم ر ر ررين النفير ر رراوي ،التعس ر ر ررف فر ر رري التقاض ر ر رري ،د ارس ر ر ررة مقارنر ر ررة ف ر ر رري قر ر ررانون المرافع ر ر ررات ،دار النهض ر ر ررة
العربية ،1 ،القاهرة.2006 ،

• أحمد النجدي زهو ،التعسف استعمال الحق ،مطبعة جامعة القاهرة،

بدون.1991 ،

• إسماعيل غانم ،النظرية العامة للحق.1966 ،

• أن ر ر ررور س ر ر ررلطان ،مص ر ر ررادر االلتر ر ر رزام ف ر ر رري الق ر ر ررانون األردن ر ر رري ،د ارس ر ر ررة مقارن ر ر ررة بالفق ر ر رره اإلس ر ر ررالمي ،منش ر ر ررورات
الجامعة األردنية ،الطبعة األولى ،عمان1987 ،م.

• جعفر ر ررر المغربر ر رري ،در ر رررق إجبر ر ررار المر ر رردين علر ر ررى التنفير ر ررذ العينر ر رري ،د ارسر ر ررة مقارنر ر ررة ،رسر ر ررالة دكتر ر رروراه  ،جامعر ر ررة
عين شمس ،كلية الحقوق.2000 ،

• جر ر ر ررالل علر ر ر رري العر ر ر رردوي ،مصر ر ر ررادر االلتر ر ر رزام ،د ارسر ر ر ررة مقارنر ر ر ررة فر ر ر رري القر ر ر ررانونيين المصر ر ر ررري واللبنر ر ر رراني ،الر ر ر رردار
الجام ية ،بيروت1994 ،م.

• جمال دغش ،شر على القانون المدني ،العقد ،واالجتهادات القضائية2000 ،م.
• حسن كيرة ،مدخل إلى علم القانون ،منشأة المعارف القانونية.1993 ،

• رمضان أبو السعود ،النظرية العامة للحق ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2014 ،
• س ر ررليمان م ر رررقص ،المس ر ررؤولية المدني ر ررة ف ر رري تقني ر ررات ال ر رربالد العربي ر ررة ،الج ر ررزء األول،
والدراسات العربية.1971 ،

ب ر رردون ،معه ر ررد البح ر رروث

• عب ر ر ررد الحك ر ر رريم ف ر ر ررودة ،التع ر ر ررويض الم ر ر رردني  ،المس ر ر ررؤولية المدني ر ر ررة التعاقدير ر ر ر ة والتقص ر ر رريرية ف ر ر رري ض ر ر رروء الفق ر ر رره
وأحكام محكمة النقض ،دار المطبوعات الجام ية ،اإلسكندرية1998 ،م.

• عب ر ررد الر ر رررزاق السر ر ررنهوري ،الوس ر رري

فر ر رري شر ر ررر الق ر ررانون المر ر رردني ،نظرير ر ررة االلتر ر رزام بوجر ر رره عر ر ررام ،ج ،1منشر ر ررأة

المعارف باإلسكندرية ،تنقيح أحمد المراغي.2004 ،

• عبر ر ر د الق ر ر ررادر الف ر ر ررار ،أحك ر ر ررام االلت ر ر رزام ،آ ر ر ررار الح ر ر ررق ف ر ر رري الق ر ر ررانون الم ر ر رردني ،دار الثقاف ر ر ررة للنش ر ر ررر والتوزي ر ر ررع،
الطبعة الثانية عشرة 1431،هر .2010 -
• عبر ررد هللا مبر ررروي النجر ررار ،التعسر ررف فر رري اسر ررتعمال حر ررق النشر ررر ،د ارسر ررة فقهير ررة مقارنر ررة فر رري الفقر رره اإلسر ررالمي،
والوضعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة1416 ،هر1995 -م.

• عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،2 ،القاهرة.1994 ،
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المسؤولية المدنية عن تعويض الضرر ...

حامد حسن الحسنات الزيديين

• ع ر ر ر رردنان ابر ر ر ر رراهيم الس ر ر ر رررحان ونر ر ر ر رروري خ ر ر ر ررادر ،ش ر ر ر ررر الق ر ر ر ررانون المر ر ر ر رردني ،مص ر ر ر ررادر الحق ر ر ر رروق الشدصر ر ر ر ررية
"االلت ازم ر ر ر ررات" د ارس ر ر ر ررة مقارن ر ر ر رره ،الم ر ر ر رردار العلمي ر ر ر ررة الدولي ر ر ر ررة للنش ر ر ر ررر والتوزي ر ر ر ررع ودار الثقاف ر ر ر ررة  ،عم ر ر ر رران،1 ،

2003

• علر رري عبر ررد الحمير ررد تركر رري ،الحر ررق فر رري التقاضر رري بر ررين االسر ررتعمال المشر ررروع والتعسر ررف ،فر رري مجر ررال الر رردعاوى
المدنية والتجارية ،واألحوال الشدصية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،1 ،القاهرة.2009 ،
• عل ر ر رري ه ر ر ررادي العبي ر ر رردي ،العق ر ر ررود المس ر ر ررماة ،البي ر ر ررع واإليج ر ر ررار ،دار الثقاف ر ر ررة للنش ر ر ررر والتوزي ر ر ررع ،1 ،إص ر ر رردار
ان2006 ،م.

• عمر ر ر رراد حمر ر ر رردي حجر ر ر ررازي ،الحر ر ر ررق فر ر ر رري الدصوصر ر ر ررية ومسر ر ر ررؤولية الصر ر ر ررحفي فر ر ر رري ضر ر ر رروء أحكر ر ر ررام تشر ر ر رري ية
اإلسالمية والقانون المدني ،دار الفكر الجامعي ،1 ،اإلسكندرية.2008 ،

• فيصر ر ررل زكر ر رري عبر ر ررد الواحر ر ررد ،أحمر ر ررد عبر ر ررد العر ر ررال أبر ر ررو ق ر ر ررين ،مبر ر ررادئ القر ر ررانون ،ج ،2دار نصر ر ررر للطباعر ر ررة
الحديثة ،العام الجامعي 2005م.

• محم ر ررد الس ر ررعيد رش ر رردي ،التعس ر ررف ف ر رري اس ر ررتعمال الح ر ررق ،د ارس ر ررة مقارن ر ررة ،دار النهض ر ررة العربي ر ررة ،الق ر رراهرة،
بدون.1991 ،

• محمد يوسف الزعبي ،العقود المسماة شر عقد البيع القانون األردني ،الطبعة األولى1993 ،م.
• حسين عامر ،التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود.1960 ،1 ،

• محمود جمال الدين زكي الوجيز في نظرية االلتزام ،ج ،1مطبعة جامعة القاهرة.1976 ،
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