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 ال�ح	� ال�ح�� ���  
 

 : األس��ع ال�ال�: ح�ة واح�ة.ال	�اض�ة ال�ا�عة

  :ال(فاذ ال	ع&ل أو ال	#ق!ب)  
  :تع�-فه وم&اله: 1 -ب 

�ف�ـ� رغـ� عـ�م ح�ازتـه لقـة األمـ	 ال�ق�ـي �ال�فاذ ال�ع$ـل هـ وصـف یل'ـ) ال'&ـ� %�$علـه !ق ـل ال
�ائي وســاب) ألوانــه ولــ�ل@  ،و?<=ـارة أخــ	; %�ـه، أ8 رغــ� قابل��ــه لل3عــ5 %�ــه 4ــال3	ق العاد!ــة. D�هــ ت�ف�ــ� اســ

قف م�I	ه على ن��$ة الفIل في ال3ع5، فإذا تأی� ال'&� وأص=ح �ُیصف 4أنه ت�ف�� مMقL، �4ع�ى أنه ی
نهائ�ــا اســ�ق	 أمــ	 ذلــ@ ال�فــاذ، أمــا إذا ُألغــي ال'&ــ� 4عــ� ت�ف�ــ�ه ت�ف�ــ�ا مع$ــًال فــإن قــ	ار اإللغــاء !Iــ=ح ســ��ًا 

�ف��.ت�ف��!ًا إل�  عادة ال'الة إلى ما WانL عل�ه ق ل ذل@ ال
�ف�ــ� ال�ع$ــل قــ� !ق�ــ	ن ب�قــ�!� Wفالــة ل�ــ�ان إعــادة ال'الــة إلــى مــا WانــL عل�ــه ق ــل   �لــ�ل@، فــإن ال

�ف�ـ� ال�ع$ــل فــي حالـة مــا إذا ُالغــي ال'&ـ� ال�3عــن %�ــه، وهـ�ا مــا أكــ�ه ال�Zـ	ع ال$Xائــ	8 فــي ال�ــاد� 586ال

  4إج	ائه إلى دفع ال�ع[_. ات ال��ن�ة واإلدار[ة، �Wا أنه ق� یMد8 إلى إلXام م5 قامم5 قانن اإلج	اء 589 إلى
   : أن�اع ال1(ف0/ ال	ع&ل:2-ب   

مــ5 قــانن اإلجــ	اءات ال��ن�ــة واإلدار[ــة علــى أنــاع ال�فــاذ ال�ع$ــل، وهــ  3+323/2نIــL ال�ــادة   
  نعان:
وه ح��ي، ح�e !أم	 4ه ال�Z	ع ح���ا !ق	ر تع$�ل ت�ف�ـ� ال'&ـ�، وأمDل�ـه �DWـ	ة  : األول قان�ني*       

  ن�ع	ض ل=ع�ها %��ا یلي:
  :األوام� ال�ادرة في ال	�اد ال	�1ع&لة** 

مــ5 قــانن اإلجــ	اءات ال��ن�ــة واإلدار[ــة الــاردة فــي 4ــاب الق�ــاء  303و[قIــ� بــ�ل@ حالــة ال�ــادة   
�ع$ل ال�ي ت�h على ما یلي: iاألم� االس1ع&الي أصل ال�=، وه� مع&ل ال(فاذ �:فالة أو " ال� @	A ال

  ب�ونها رغ� Hل �Kق الIع�، H	ا أنه غ�0 قابل لل	عارضة وال لالع�1اض على ال(فاذ ال	ع&ل.
في حالة االس1ع&ال الق��A Tأم� القاضي �ال1(ف0/ �	�جP ال(�Oة األصل�ة لألمـ� ح1ـى ق�ـل  -  

  .ت�&0له "
فــي ال�ــاد ال�iــ�ع$لة هــي أح&ــام مZــ�لة 4ال�فــاذ ال�ع$ــل 4قــة القــانن دون  إن األح&ــام الIــادرة  

حاجة إلى ال�h في ال'&� على ت�ف��ها ت�ف��ا مع$ًال، إذ !&في أن ُی�W	 في ب�انات ال'&ـ� أنـه صـادر فـي 
�ع$لة.iمادة م  

�قًال ی �5 أ  iا م	أم �j��ع$لة و[&ن ح�iر ال��	m تق�!� ال3لl إما لقاضي األمZ�% 5نـه صـادر مـ
 ;الق�ــاء ال�iــ�ع$ل ال�Ioــh لــ�ل@، وnمــا أن !قــ�م ال3لــl إلــى م'&�ــة ال�ضــع 34	[ــ) ال�=<�ــة لــ�ع
�ع$لة ق ل الفIل في ال�ضع ال�3	وح أمامها، وهي ال�ي iفة مI4 ل %�ه ال�'&�ةIي تفqة ل�rمض
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�ــازع عل�هــا ت'ــL ال'�	اســة الق�ــائ�ة ل'ــ�5 تiــ�ى 4األح&ــام الق��ــة أو ال�'ف�sــة 3Wلــl وضــع العــ�5 ال�
الفIـــل فـــي مضـــع ال�ل�qـــة، وفـــي هـــ�ه ال'الـــة األخ�ـــ	ة علـــى ال�'&�ـــة أن تZـــ�	 أنـــه صـــادر فـــي مiـــألة 

�ف�� ال�ع$ل.��ع$لة ح�ى تqُفل له الiم  
فاألصل في ت�ف�� األوامـ	 ال�iـ�ع$لة !&ـن 4غ�ـ	 Wفالـة، غ�ـ	 أن ال�Zـ	ع أع3ـى الiـل3ة ال�ق�ی	[ـة   

  أن یل') ال��ف� ض�ه ض	را م5 جّ	اء ال�فاذ ال�ع$ل. للقاضي في ال'&� بها خفا م5
  :  حالة أح:ام اإلفالس وال1��-ة القWائ�ة**

ال�عارضـــــة تqــــن ج��ـــــع األح&ـــــام الIـــــادرة فـــــي اإلفـــــالس وال�iــــ[ة الق�ـــــائ�ة مع$لـــــة ال�فـــــاذ رغـــــ�   

�اء ال'&� الـ�8 !ق�ـي 4ال�Iـادقة علـى الIـلح v=قـًا ل�ـا نIـL عل�ـه ال�ـD��اف وذل@ 4اسj� 227ادة واالس
  م5 القانن ال�$ار8، نs	ا ل�ا ت�3ل=ه ال�عامالت ال�$ار[ة م5 الi	عة في اق��اء ال'قق.

وهــ الــ�8 تــأم	 4ــه ال�'&�ــة �4�اســ=ة الفIــل فــي أصــل ال'ــ) ب�ــاء علــى vلــl  :وال�ــاني قWــائي*      
هـا تIــ=ح الIoـم. و?ال�ـالي، هـ وصـف یل'ـ) األح&ـام الفاصـلة فـي ال�ضـع، ون��$ـة لهـ�ا الصـف فإن

�ف��!ة رغ� ع�م ت��عها 4'$�ة الZيء ال�ق�ي %�ه وه على ع&y ال�فاذ ال�ع$ل القانني، ��ع 4القة ال��ت
م 4اع�=ار أن القاضي ال !'&� �4ا ل� !3لl م�ه، وه نعان:Ioأن !3ل=ه ال l$! إذ  

  :ال1(ف0/ ال	ع&ل القWائي ال�ج�]ي**  
ل��ن�ـــة واإلدار[ـــة حاالتـــه وال�ـــي جـــاءت علـــى ســـ �ل مـــ5 قـــانن اإلجـــ	اءات ا 323/3حـــ�دت ال�ـــادة 

وعــ�  -2عقــ� رســ�ي أو علــى -1ال'Iــ	، إذ ُیلــXم القاضــي 4ــاألم	 4ال�فــاذ ال�ع$ــل إذا ُب�ــي ح&�ــه علــى:
مــ�ح مiــ&5  -5فــي مــادة ال�فقــة، أو -4ح&ــ� ســاب) حــائX قــة الZــيء ال�ق�ــي 4ــه، أو -3مع�ــ	ف 4ــه أو 

  الXوج�ة ل�5 أس��ت له ال'�انة.
   m	�Z]ُف و	ـv 5ل=ه مـv ل فيD��ل ال'&� 4ال�فاذ ال�ع$ل الق�ائي الج?ي ش	vان:أوله�ا ی�Zل

الZـho ال�ع�ــي 4ــاألم	، وثان�ه�ــا ی��Dــل فـي تــاف	 حالــة مــ5 ال'ــاالت الـاردة علــى ســ �ل ال'Iــ	 4ال�ــادة 
  م�ه. 323/3

     :ال1(ف0/ ال	ع&ل القWائي ال&�از\ **   
" A&ــ�ز للقاضــي فــي ج	�ــع األحــ�ال األخــ�T، أن م�ــه 4قلــه:  323/4نــh ال�Zــ	ع عل�ــه 4ال�ــادة   

  .Aأم� في حالة االس1ع&ال �ال(فاذ ال	ع&ل �:فالة أو ب�ون Hفالة "
وُ[قIــ� 4'الــة االســ�ع$ال 4إج�ــاع الفقــه والق�ــاء علــى أنهــا ت�قــ	ر ح���ــا !&ــن الــ�ائ5 فــي حاجــة   

قــL م�&ــ5 وذلــ@ 4ــال�s	 إلــى حال�ــه االق�Iــاد!ة ال��ــ�هرة. ومDــال ذلــ@، ماّســة الق��ــاء حقــه فــي أقــ	ب و 
" مـ� حـاز عقـارا واسـ1	� حـائaا لـه م5 القانن ال��ني 4قلها:  820دع; م�ع ال�ع	ض وف) نh ال�ادة 

، م�ة س(ة Hاملـة ثـ� وقـع لـه تعـ�ض فـي ح�ازتـه جـاز لـه أن ی�فـع خـالل ال�ـ(ة دعـ�T �	(ـع ال1عـ�ض "
�ق�ی	[ة في ال'&� 4ه مع ال�i ـ�l أو رف�ه، �Wا !�&�ه أ!�ا ال'&� 4&فالة أو رف�ها.وللقاضي الiل3ة ال  
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  األس��ع ال�ال�: ح�1ان.: ال	�اض�ة ال�ام(ة وال1اسعة
  :األوام� القWائ�ةجـ)  
    lلــv ــاء علــى�ُ!قIــ� 4ــاألوام	 الق�ــائ�ة مــا ُ!Iــ�ره الق�ــاة 4غ�ــ	 v	[ــ) الIoــمة الق�ــائ�ة، و?

ال ال�Io اآلخ	 ودون تqل�فه 4ال'�ر.ال�Io ودون س�اع أق  
  وهي نعان: أوام	 األداء، واألوام	 على الع	ائ_.  

  الق	ارات الIادرة 4ع� تق�!� v	ق ال3ع5 غ�	 العاد!ة.د) 
  م'اض	 الIلح.هـ)   
  أح&ام ال�'&��5.و)   
��ات ال	س��ة األج� �ة. ز)  iاألح&ام وال  
  رس ال�Xاد.م'اض	 ال �ع 4ال�Xاد العل�ي وأح&ام حـ)   

  :ال�(�ات ال1(فA/0ة الغ�0 قWائ�ة) 2

  تتمثل في العقد الرسمي، والسفتجة، والشيك.  

 :العق�د ال�س	�ةأ)  

ی�� ت'	[ـ	 العقـد I4ـفة عامـة مـv 5ـ	ف ضـا�4 ع�ـمي یـMد8 خ�مـة عامـة !iـ�ى ال�ثـ) الـ�8   
ــــــ) الIــــــادر ت'ـــــــL رقــــــ� :  ث��ــــــ	8 �4ق��ــــــى قــــــانن ال ، ال�ــــــMرخ 91-70نsــــــ� أح&امــــــه ال�Zــــــ	ع ال$Xائ

ـــــي: ـــــ�:16/12/1970ف ـــــي:27-88، وال�عـــــ�ل �4ق��ـــــى القـــــانن رق ، وال�ـــــ��� 12/07/1988، ال�ـــــMرخ ف
  �4ق��ى ثالث م	اس�� ت�ف��!ة Wاآلتي:

�ف�ــــ�8 رقــــ�: -  �، ال��Zــــر 4ال$	[ــــ�ة ال	ســـــ��ة 08/08/1989، ال�ــــMرخ فــــي:144-89ال�	ســــم ال
  . 33الع�د

�ف��8 رق�: -  �ر 4ال$	[�ة ال	س��ة العـ�د 19/12/1989:، ال�Mرخ في238-89وال�	سم الZ�، ال�
�ف��8 رق�:54�  .144-89، وال�8 ی��� ال�	سم ال

�ف��8 رق�: -  �ر 4ال$	[�ة ال	س��ة العـ�د 16/12/1991، ال�Mرخ في:439-91وال�	سم الZ�، ال�
�ف��8 رق�:58�  .144 -89، وال�8 ی��� أ!�ا ال�	سم ال

�ف��!ــة   �الDالثـة عــ�ة ماضـ�ع، وال���Dلــة فـي ت'�یــ� شـ	وm االل�'ــاق �4ه�ــة ت��ـ�5 هــ�ه ال�	اسـ�� ال
  ال�ث) وم�ارسِ�ها ونsاِمها االن�=اvي، وقاع� ت���s ال�ه�ة وت��i	 أجهXِتها.

، ال�ـــ��s ل�ه�ـــة 20/02/2006، ال�ـــMرخ فـــي:02 -06ومــMخ	ا، أصـــ�ر ال�Zـــ	ع قاننـــا ت'ـــL رقــ�:  
  ال�ث).
ضـــا قاننـــا إلبـــ	ام العقـــد !�ـــارس َعَ�َلـــُه فـــي م&�ـــl مiـــ�قل وال�ثـــ) 4اع�=ـــاره ضـــا34ا ع�م�ـــا ُمفَ   َ

  ول'iا4ه الoاص وت'L مMiول��ه، و[�&5 أن !�i	 في ش&ل ش	Wة م�ن�ة مه��ة أو م&اتl م$�عة. 
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و?عــ� ت'	[ــ	ه للعقــد !قــم 4ق�ــ�ها فــي ســ$ل خــاص ع�ــ�ه 4ال�&�ــl واالح�فــا� 4فهارســها، ثــ� ضــ	ورة 
  م�ة ال ت�$اوز شه	ا واح�ا.  ��امه ب�i$�لها 4إدارة ال�i$�ل في 

أمــا Io4ــص العقــد ال��Iــ=ة علــى عقــار أو حقــق ع���ــة W'ــ) الــ	ه5 مــDال، فإنــه ُیلــXم Z4ــه	ها   
ث�) أو أكD	 �Z!ل اخ�Iاَصه دائـ	ة �4ال�'افsة العقار[ة. و[ج� في دائ	ة اخ�Iاص Wل م'&�ة م&�l لل

  اخ�Iاص ه�ه ال�'&�ة.
  :تع�-f العق� ال�س	ي: 1 -أ      

�ــة لل�Iــ	ف ال��هــرة    D�ُرقــة الُ!قIــ� 4العقــ� ال	ســ�ي ال�ع�ــى ال�ــاد8، و[��Dــل فــي ال�'ــ	ر أو ال
�ف��!ــة، ولــ�y �4ع�ــاه ال�ضــعي أ8 اتفــاق اإلرادتــ�5 أو ال�Iــ	ف 4ــاإلرادة ال��فــ	دة 4اع�=ارهــا �4الIــ�غة ال

اف 4الـــ�ی5، أو تIـــ	فات تIـــ	فات قانن�ـــة تـــ�� بـــ�5 األح�ـــاء Wـــإب	ام عقـــ� ال �ـــع، أو عقـــ� اإل!$ـــار، أو اع�ـــ	 
  ُم�افة إلى ما 4ع� ال�ت Wالص�ة مDال.

ث�) رق�: 14ت�h ال�ادة   �" Aُع1�� ما ورد في العق�د الُ	َ�َثَقـة على ما یلي:  91-70م5 قانن ال
  . ُحَ&ة ح1ى ی�ُ�َ� تaو-ُ�ها، وتع1�� ناف/ة في Hامل ال�1اب ال�K(ي "

:" Aع1�ــ� مــا ورد فــي العقــ� �ــ�ني علــى ذلــ@ 4قلهــامــ5 القــانن ال 5م&ــ	ر 324ك�ــا تــ�h ال�ــادة   
  ال�س	ي ح&ة ح1ى ی��! تaو-�ه، و-ع1�� ناف/ا في Hامل ال�1اب ال�K(ي ".

!قم ال�ث) ب�iل�� نoiة ت�ف��!ة واح�ة م5 العق� ال	س�ي إلـى ال�ع�ـي 4ـاألم	 ثـ� یMشـ	 علـى ذلـ@ 
. وفـي حالـة ضـ�اعها فـال !�&ـ5 تiـل�� نiـoة 4أصل العق� ع��ه ل�5 َسـَلَ�ها إل�ه مـ5 ذو8 الZـأن أو لـرث�ه�

 h�ت�ف��!ة أخ	; مv 5	ف ال�ث) إّال 4ع� اس�Iـ�ار أمـ	 علـى ع	[�ـة مـv 5ـ	ف رئـ�y ال�'&�ـة ال�oـ
ث�ـ) الIـادر ت'ـL رقـ�: 32/2ن�rا وم'ل�ا !ق�ي ب�ل@، وفقا ل�ا نLI عل�ه ال�ـادة � -06مـ5 قـانن ال

  واإلدار[ة. م5 قانن اإلج	اءات ال��ن�ة  603، وال�ادة 02
�ف��   ��� ق�ائي وال ی	قى إل�ه إّال أن القانن !ع�	ف له 4قة الi4 yس�ي ل�	غ� م5 أن العق� ال	و?ال

�ف��!ة مv 5	ف ال�ث) ال�8 ح	ره.�  إذا Wان ی���5 ال�Xاما 4أداء مع�5 وم�هرا 4ال�Iغة ال
  ما الف�ق ب�0 العق� ال�س	ي وال�رقة ال�س	�ة ؟*        
ل	ســ��ة أعــ� مــ5 العقــ� ال	ســ�ي، ألنهــا تZــ�ل Wــَل م'ــ	ر ُیD ــL %�ــه م�ــف عــام مــا تــ� إن الرقــة ا  

الZـــ	vة ، وم'اضـــ	 ال�'ق�ـــ) ، وم'اضـــ	 الُ�'�ـــ	  أو مـــا تلقـــاه مـــ5 ذو8 الZـــأن �W'اضـــ	علـــى ی�یــــه 
الق�ــائي، وتقــار[	 الo ــ	ة...إلخ، ح�ــi!ُ eــِ�ُ� لهــا القــانن ال�ــ�ني ُح$�ــة فــي اإلث=ــات 4ال�iــ=ة لل�ــاس Wافــة 

�هــا ال تIــلح أن تqــن ســ��ات ت�ف��!ــة. أمــا Io4ــص العقــ� ال	ســ�ي فهــ العقــ� الــ�8 ُی 	مــه ال�ثــ) ولq
�ي.v�ف��!ة، وُ[Iِ=ح ب�ل@ ناف�ا في Wامل ال�	اب ال�  و[���5 ال�Xاما 4أداء مع�5، و[�ه	ه 4ال�Iغة ال
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  ما الف�ق ب�0 ال	��ر الع�في وال	��ر ال�س	ي؟ *
�لـــف ح$��ُــه فــي م$ـــال اإلث=ــات عـــ5 إن ال�'ــ	ر الع	فــي   oه� وت�هـــ الــ�8 !'ــ	ره األفـــ	اد %��ــا ب�ــ

�ف�� %�$l رفع دع; 4ه أمام الق�اء الس��Iار ح&� ق3عي نهائي �  ال�'	ر ال	س�ي. أما في م$ال ال
�ف��!ة.�  4ال') الDابL %�ه، ث� ُ!�ه	 ه�ا ال'&� 4ال�Iغة ال

  :أساس إضفاء الق�ة ال1(فA/0ة على العق�: 2 -أ  
�ف��!ة للعقد ال�َثقة:  �  اخ�لفL آراء الفقه حل ت'�ی� أساس القة ال

ع اإلراد8 لل��ی5، وه خ�ـع مف�ـ	ض �4$ـ	د إت=ـاع : ال�أ\ األول    �oل في الD��ی	; 4أن األساس ی
�ف�� ض�ه دون ح&�.�  أش&ال مع��ة في الع�ل، %=إت=اع ه�ه األش&ال ی	ضى ال��ی5 مق�ما ال

  : إل�هال(ق� ال	�جه     
انُ�قــ� هــ�ا الــ	أ8 علــى أســاس أنــه !Iــلح فقــ� فــي الــ�ول ال�ــي ت�3لــl مــ5 ال�ــ�ی5 أن یــ�W	 4<=ــارة   

�ف�� ال$ 	8 ض�ه �Wا ه األم	 4ال�i=ة لل��iا وأل�ان�ا. �ص	['ة أمام ال�ث) مافق�ه مق�ما على م=اش	ة ال
ه سـف ی�iُـlُ إلـى ال�ـ�ی5 إرادة قـ� ب���ا في ال�ول األخ	; ال�ي ال ت�3لl ذل@ Wف	نiا فإنه ال !Iـلح، ألنـ

  ال ُتج� على اإلvالق واف�	اُضها على ال�وام !oالف القاع�ة ال�ي تق�ي 4أن: "اإلرادة ال ُتف�	ض".

�ف��!ـة للعقـ� ال�ثَـ) ی	جـع إلـى  :ال�أ\ ال�اني     �ذهـl أصـ'اب هـ�ا الـ	أ8 إلـى القـل 4ـأن أسـاس القـة ال
ن م5 إج	اءات م�ا یMد8 إلى الDقة في تأك��ه لل').صفة ال�ِث) وما َیلXُِمه 4ه القان  

  :ال(ق� ال	�جه إل�ه     
انُ�قـــ� هـــ�ا الـــ	أ8 علـــى أســـاس أن الDقـــة فـــي ال�ِثـــ) وnج	اءاِتـــه ال ُ!�&ـــ5 أن ت ُلـــغ مقـــ�ار الDقـــة فـــي    

�ف��!ــة. 4اإلضــافة إلــى أن �القاضــي وnجـــ	اءات ال�'اك�ــة، ومــع هــ�ا فــإن ج��ـــع األح&ــام ل�iـــL لهــا القــة ال
ف	 في غ�ـ	 ال�ثـ) مـ5 ال�ـ=اm الع�ـم��5 ومـع هـ�ا ال تع� ـ	 أع�ـالُ ��W'اضـ	  ُه� سـ��ات ت�ف��!ـةالDقة ت

  .ال�'�	 الق�ائي

العقــ�  "إن أصــ'اب هــ�ا الــ	أ8 ُی	جعـن أســاس ذلــ@ إلــى إرادة األvــ	اف ت3 �قـا لقاعــ�ة  :الــ�أ\ ال�الــ�     
  .ش�-عة ال	1عاق�ی�"

   :ال(ق� ال	�جه إل�ه      
ة بـل تiــ	W 8ــ�ل@ انُ�قـ� هــ�ا الـ	أ8 علــى أســاس أن هـ�ه القاعــ�ة ال تق�Iـ	 فقــ� علــى العقـد ال�ََثَقــ  

  على العقد الع	%�ة.
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  Pال�أ\ ال�ائ:   
أمام انع�ام وجد رأ8 صائl م5 بـ�5 مـا سـ ) ال�عـُ	ُض إل�ـه ُ!�&ـ5 القـل 4ـأن األسـاس ی	جـع إلـى   

�ه ال'اجـة إلـى ح�ا!ـة سـ	[عة ل'قـق الـ�ائ5 م�ــا أد; ��االع�=ارات ال�ار[�oة. ح�e تع� 	 ن��$ة ت3ر اق
��oلIـه مـ5 ح&ـ� ال�ـادة إلى ت ��هـا مـv 5ـ	ف الi8، وهـ�ا مـا ن	ائـX$[ع ال	ـZ�مـZ14  5ـ	[عات ال'�یDـة Wال

ث�) الIادر ت'ـL رق�:�  م5 القانن ال��ني. 5م&	ر 324، وال�ادة 91-70قانن ال

  :ال�pوo ال�اجP ت�اُفُ�ها في العق� العn1اره س(�ا ت(فA/0ا: 3 -أ      

�h :أن A:�ن عق�ا رس	�ا*   oث) ال�  �4=3ه وتث�قه. أ8 ح	ره ال�

ــ�ن العقــ� ُملaِمــاً *    :A ام،  :أنX��ف�ــ� ال$ ــ	8 ال م$ــ	د إقــ	ار 4ــال�ــال�Xام !ق ــل ال أ8 م��ــ��ا إقــ	ارا 4
  كاإلق	ار 4ال�li مDال.

: أ8 أن ال !&ــــن 4ــــاvال Wالعقــــ� ال���ــــ�5 لــــُ�قh فــــي أهل�ــــة أحــــ� أن A:ــــ�ن عقــــ�ا صــــ���ا*   
�'�ال، أوiمع�5 أو م 	ن ال�'ل غ�&W اف، أو	vام العـام  األs�ن الl i غ�	 مZ	وع، أ8 مoالفا لل&W

  واآلداب العامة.

ِنــِه غ�ــ	 صــ'�ح، أو یــ�� وقــف  :أن A:ــ�ن العقــ� قائ	ــا*   W lِ ــiه لoُــiإلغــاُؤُه أو ف ��أ8 أنــه لــ� یــ
  ت�ف��ه إلى ح�5 الفIل في دع; ال�Xو[	 ال�ق�مة �I4ده.

  :ال�p:ات وال�فاتجب)       

اع� 	 ال�Z	ع ال$Xائ	8 ال�Z&ات والiفاتج س��ات ت�ف��!ة غ�	 ق�ـائ�ة، وذلـ@ 4عـ� ال� ل�ـغ ال	سـ�ي   
مـ5 قـانن  600لالح�$اجات إلى ال��یv 5=قا ألح&ام القانن ال�$ار8 وف) ح&� الفقـ	ة العاشـ	ة مـ5 ال�ـادة 

��ات iارها م5 ال=��ف��!ةاإلج	اءات ال��ن�ة واإلدار[ة واع�  .ال

  r =ــارة عــ5 صــ@ م3oــm وفقــا لZــ	وm شــ&ل�ة مع��ــة نــh عل�هــا القــانن ی��ــ�5 أمــ	ا الZــ�@ هــ

لل�فع ل�; االvالع عل�ه مجها م5 شho إلى ب�@ أو مMسiة مال�ة م5 أجـل حIـل حاملـه علـى م لـغ 

�ع�ل م'ل ال�قد.i! فاء  نق�8 مضع ت'L تI	فه، وه في ح��ق�ه ُ!ع� أم	ا 4ال

ب صأما الiف�$ة فهي أداة وفاء وائ�ب عل�ه ��ان، وهي r=ارة ع5 أم	 م&'iإلى ال� lاحiادر م5 ال

�ف�� أو لhoZ !ع��ه ه�ا !iى ال��i! eثال ho5 إلى ش��أم	ه ب�فع م لغ مع�5 في تار[خ وم&ان مع�

م5   464إلى  389األخ�	 !�iى ال'امل. ولق� ن�s ال�Z	ع ال$Xائ	8 أح&ام الiف�$ة �4ق��ى ال�اد 

  القانن ال�$ار8.
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