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وظائف حسن النية يف قانون املعامالت املدنية اإلماراتي 
رقم )5( لسنة 1985 - دراسة مقارنة

اأ. د. نوري حمد خاطر 

اأ�ستاذ القانون املدين – كلية القانون

جامعة الإمارات العربية املتحدة

املقــدمــة: 

حتتل القيم الأخالقية مكانة رفيعة يف املجتمع، لأنها النموذج الذي يتحتم 

اإىل  تتوق  الإرادة  يف  را�سخة  قوة  فالأخالق  ؛ 
)1(

حياته يف  نهجه  فرد  كل  على 

، ول ميكن لل�سمري اأن يكون حيًا وم�سوؤوًل 
)2(

اختيار ما هو خري اأو ما هو �رش

مامل ميالأ مبحددات اأخالقية ي�ستطيع بها حتقيق اخلري ونبذ ال�رش وال�سعور 

باللتزام جتاه القّيم، واملحددات عبارة عن ف�سائل تر�سخ اإرادة اخلري؛ وهي 

العدل والت�سامح وال�سجاعة والعفة واملحبة والإح�سان وال�سعور بامل�سوؤولية 

. اإن كل هذه الف�سائل وغريها واجبات اأخالقية ينبغي على 
)3(

وال�سدق والأمانة

كل اإن�سان �سوي اأن يرتديها يف ت�رشفاته مع الغري.

اأين مكانة ح�سن النية بني هذه القيم الفا�سلة، وكيف نوظفها يف القانون؟  ولكن 

يرتبط ح�سن النية بال�سمري الداخلي لل�سخ�س اأي النية احلقيقية له؛ ولكي يكون �سويًا 

 )Ghestin( الفقيه  يذهب  لهذا  احلقيقية؛  نواياه  مع  الظاهر  �سلوكه  يوافق  اأن  عليه 

 ،
)4(

اإىل اأن ح�سن النية هي املوافقة بني النية احلقيقية والت�رشف الظاهر لكل �سخ�س

اإىل  حتمًا  يقود  ذلك  كل  وحتقيق   .
)5(

الإن�سان و�سعادة  املجتمع  خري  يتحقق  وبذلك 

الأخالق  الرحمن بدوي،  1975، ف178، �س194، عبد  العاين، بغداد  القانون، مطبعة  )1( ح�سن علي ذنون، فل�سفة 

والنظرية، وكالة املطبوعات، الكويت، ط2، 1976، �س210.

)2( اإر�سيد عبد املجيد وحممود احلياري، اأخالقيات املهنة، عمان، ط5، 1985، �س67.

– 162، حممد اأحمد �رشيف، فكرة   154 )3( راجع يف تفا�سيل ف�سائل الأخالق، عبد الرحمن بدوي، املرجع ال�سابق، 

القانون الطبيعي عند امل�سلمني، درا�سة مقارنة، منتدى الفكر، اأربيل، العراق )23(، �س30 – 31 .

(4)   J. Ghestin, la notion d’erreurdans le droit positifactuel, LGDJ, 1971, n 84, p. 99.
)5(راجع: ح�سن علي ذنون، املرجع ال�سابق، ف 187، �س. 193
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ال�سدق وال�ستقامة والثقة امل�رشوعة، خالفًا ل�سوء النية التي ل تقود اإل اإىل التدلي�س 

 .
)1(

والغ�س واخلداع والحتيال والإ�رشار بالغري

»النية  ال�ساطبي  فعند  بالنية؛  خا�سة  عناية  امل�سلمون  الفقهاء  اأوىل  ذلك  اأجل  من 

حملها القلب يف كل مو�سع لأن حقيقتها الق�سد مطلقًا، وقيل الق�سد املقارن للفعل، ذلك 

اأن »النية انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا  ، واأكد البي�ساوي 
)2(

عبارة عن نقل القلب«

مع جلب نفع اأو دفع �رشر حاًل اأو ماآًل، ولذلك لو اختلف الل�سان والقلب فالعربة مبا 

.واحل�سن، عند الأ�سوليني، هو ما لءم الطبع اأو وافقه، والقبيح ما خالف 
)3(

يف القلب«

الطبع اأو نافره، اأو كما يقول بع�سهم: احل�سن مارتب على فعله املدح، والقبيح ما ترتب 

.»
)4(

على فعله الذم

الف�سائل  وتوجه  تقود  التي  الدفة  ت�سكل  النية  ح�سن  اأن  تقدم  مما  ي�ستخل�س 

الأخالقية الأخرى، لأنها تك�سف عن النية ال�سادقة لل�سخ�س يف قوله وعمله، اأي هي 

امليزان الذي يحدد �سلوك الفرد يف اخلري اأو ال�رش؛ فاإذا كانت نية ال�سخ�س ح�سنة جتلت 

وعدوان  وخداع  كذب  من  ال�رش؛  قوى  جتلت  �سيئة  كانت  واإذا  الف�سائل،  خاللها  من 

جوهرية  الأخرى  الأخالقية  والقواعد  النية  ح�سن  كان  واإذا  الغري.  حقوق  وغ�سب 

لقيادة �سلوك الإن�سان نحو اخلري، واحرتام كل ما هو حق، فهل يتوافق ذلك مع القاعدة 

القانونية التي تنظم ال�سلوك بدورها؟

للقاعدة  الأ�سا�سية  الركيزة  تعد  الأخالقية  القاعدة  لأن  نعم،  اجلواب  �سك  ل 

الأخالق  القانونية عن  القاعدة  اأن جترد  )Ripert( بحق،  الفقيه  القانونية، وكما قال 

ا�سطراب  اإىل  وتقود  نزاعًا،  حتل  ول  نظامًا  حتمي  ل  جوفاء  جمردة  قاعدة  اإىل  تنقلب 

(1) Ghestin, op. cit. n 84, p. 99. 
)2( ال�ساطبي، الأ�سباه والنظائر، �س30، نقال عن �سرياز عزيز �سليمان، ح�سن النية يف اإبرام العقود، دار دجلة، عمان، 

الأردن، 2008، �س183

)3( نقاًل عن �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س183.

)4( نقاًل عن حممد �رشيف، املرجع ال�سابق، �س 38 . يعرف املرحوم عبد الكرمي زيدان الق�سد باأنه ))النية، والنية لها 

اأو  اهلل  عند  مر�سيًا  العمل  يكون  اأ�سا�سها  وعلى  الآخرة،  يف  الثواب  مناط  فهي  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  عظيم  مقام 

يف  الق�سود  اأثر  زيدان،  الكرمي  عبد  �سحته((.  �رشوط  م�ستوفيًا  �ساحلًا  ظاهره  يف  كان  واإن  �ساحبه  على  مردودًا 

الت�رشفات والعقود، جمموعة بحوث فقهية، مكتبة الر�سالة، بغداد، 1982، �س249.
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املجتمع وتقوي�س ا�ستقراره؛ فاحرتام الن�سو�س ل ياأتي من اخل�سوع واجلزاء واإمنا 

اعرتفنا  واإذا   .
)1(

ور�ساه بها  وقناعته  القانونية،  بالقاعدة  املخاطب  �سمري  من  يتولد 

بالقاعدة الأخالقية يف القانون؛ فاإن ح�سن النية تنقلب حتمًا اإىل التزام قانوين اإىل جانب 

؛ فكل 
)2(

اأنها التزام خلقي. وقد اعرتفت بها الت�رشيعات فعاًل باعتبارها التزامًا قانونيًا

. ولكن ما هو مفهوم ح�سن النية يف 
)3(

�سخ�س ملزم بح�سن �سلوكه يف حدود القانون

اإىل  اإىل تعريف حمدد حل�سن النية، ويرد ذلك  القانون؟ مل تتو�سل الت�رشيعات املدنية 

باعتباره  موحد،  مفهوم  من  النية  ح�سن  مفهوم  تقلب  للن�سو�س  الفنية  ال�سياغة  اأن 

. لهذا تناولته الت�رشيعات 
)4(

التزامًا خلقيًا، اإىل مفاهيم خمتلفة باعتباره التزامًا قانونيًا

جعلت  ت�رشيعات  فهناك  اأجله؛  من  وجد  الذي  الغر�س  وفق  خمتلفة،  مبفاهيم  املدنية 

منه مبداأًعامًا يحكم كافة ن�سو�س املعامالت املدنية، ولكنها جتنبت و�سع تعريف له 

يتوافق مع وظيفته العامة، فقد ن�ست املادة )2/2( من القانون املدين ال�سوي�رشي على 

النية«.  اأنه: »يلتزم كل �سخ�س مبمار�سة حقوقه وتنفيذ التزاماته وفقًا لقواعد ح�سن 

ون�ست املادة )2( من اتفاقية فيينا للبيوع الدولية على اأنه: »1 – يراعى يف تف�سري هذه 

�سمان  يراعى  كما  تطبيقها،  يف  التوحيد  حتقيق  و�رشورة  الدولية  �سفتها  التفاقية 

احرتام ح�سن النية يف التجارة الدولية. 2 – واإن مبداأ احرتام ح�سن النية ل يقت�رش على 

تف�سري ن�سو�س التفاقية ولكنه يعترب �سابطًا لل�سلوك يجب على طريف العقد مراعاته 

اأن:  على  الأملاين  املدين  القانون  من   )242( املادة  ون�ست  العقد«.  تنفيذ  مرحلة  يف 

النية مع الأخذ بنظر العتبار طبيعة  التزامه مبا يتوافق وح�سن  »يلتزم املدين بتنفيذ 

التعامل«، وق�ست املادة )1337( من ذات القانون اأنه: »يجب اأن يت�رشف اأطراف العقد 

عند التفاو�س وانعقاد العقد بطريقة تطابق ح�سن النية«. وكان القانون املدين لولية  

)Québec( يف كندا اأكرث تو�سعًا يف ر�سم املبداأ العام حل�سن النية؛ اإذ ن�ست املادة )6( 

التعامل بح�سن نية عند ممار�سة حقوقه املدنية«، واأكدت  اأن: »كل �سخ�س ملزم  على 

(1) G. Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, 4 éd. 1949, p. 25-29 (1) 
(2) B. Jaluzat, la bonne foidans les contrats, étude comparative des droit français, 

allemande et Japonais, Dalloz, (2)  2001, n 3 p. 2 – 6.
)3( حممد ال�سيد عرفة، مبداأ ح�سن النية يف قانون اجلن�سية الحتادي، جملة ال�رشيعة والقانون، جامعة الإمارات، ع5 

يونيو 2001، �س 72، �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 62.

(4) J. Ghestin, la notion d’erreur, op. cit. n 82, p. 102. (4)
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مع  يتعار�س  كان  وجه  باأي  بالغري  �رشرًا  يلحق  حق  اأي  ميار�س  »ل  باأنه:   )7( املادة 

.
)1(

ح�سن النية«

، �سيا�سة و�سع مبداأ عام 
)2(

مل يتنب القانون املدين الفرن�سي، قبل التعديل الأخري

حل�سن النية، واقت�رش يف الن�س عليه �رشاحة يف تنفيذ اللتزام ويف احليازة؛ اإذ ن�ست 

املادة )1134/ 3( باأنه: »يجب تنفيذ التفاقات بح�سن نية«، وا�سرتطت املادة )550( 

ح�سن نية احلائز عند و�سع يده علىال�سيء بق�سد متلكه. وتبنت الت�رشيعات العربية 

�سيا�سة القانون املدين الفرن�سي فاقت�رشت على ذكرها يف تنفيذ العقد ويف احليازة، مع 

1( من القانون  اإليها هام�سيًا يف ن�سو�س متفرقة؛ فقد ن�ست املادة )148/  الإ�سارة 

املدين امل�رشي على اأنه: »يجب تنفيذ العقد طبقًا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق مع ما 

يوجبه ح�سن النية«،، كما وردت ن�سو�س عدة حل�سن النية يف احليازة؛ اإذ ن�ست املادة 

)965/ 1( على اأنه: »يعد ح�سن النية من يحوز احلق وهو يجهل اأنه يعتدي على حق 

. ومل يختلف قانون املعامالت املدنية الإماراتي عن �سيا�سة القانون املدين 
)3(

الغري ...«

امل�رشي؛ فقد اعتمدها �سبه حرفيًا؛ اإذ ن�ست املادة )246/ 1( على اأنه: »يجب تنفيذ 

املادة  النية«، ون�ست  ما يوجبه ح�سن  تتفق مع  ا�ستمل عليه وبطريقة  ملا  العقد طبقًا 

)1312( على اأنه: »يعد ح�سن النية من يحوز ال�سيء وهو يجهل اأنه يعتدي على حق 

الغري ويفرت�س ح�سن النية ما مل يقم الدليل على غريه«.

نا وجهنا �سطر الفقه جنده ليختلف عن موقف الت�رشيعات املدنية؛ فذهب  واإذا ولّيْ

النية ليتعدى تعريفها  اأن ح�سن  النية؛ فذكر بع�سهم  مذاهب �ستى يف تعريف ح�سن 

)1( راجع يف مواقف الت�رشيعات من ح�سن النية:

W. Tetely, good faith in contract, particularly in contracts of arbitration and chartering, 
Web ; http: 11 tetely. Law. Mcgill. Comparative l good faith, pdf. p.9.
 - 2016 بالرقم   2016  /2  /16 اللتزام يف  العقد ونظرية  الفرن�سي يف نظرية  املدين  للقانون  )2( �سدر تعديل جديد 

العقدية.. اإىل جانب نفاذ العقد، غري اأن  املفاو�سات  يف  قانونيًا  التزامًا  باعتبارها  النية   ح�سن  اعتماد  ت�سمن   ،131
التعديل اجلديد جتنب تعريف ح�سن النية. راجع اأي�سًا املادة )1104( من القانون املدين الفرن�سي املعدل، وراجع 

يف تفا�سيل التعديل

P. Dupichot, regards (Bienveillants) sur le projet de réforme du droit français des 
contrats, dossier, p.43 - 44, Google.

)3( راجع املواد )954، 955، 966( من القانون املدين امل�رشي
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 ،
)2(

اأنها التزام يحكم القانون املدين جميعًا ، اأو 
)1(

�سوى القول اللتزام بحدود القانون

العتقاد  ذلك  معني،  قانوين  و�سع  بوجود  اخلاطئ  »العتقاد  �سوى  تعني  ل  هي  اأو 

. ول ينطبق التعريف الأخري �سوى 
)3(

الذي وجد له مربر نف�سي واأخالقي يف اآن واحد«

على الو�سع الظاهر الذي يعتقد الغري اأنه احلقيقة امل�ستوفية لكامل �رشوطها ومطابقة 

، ويوؤكد 
)4(

حلكم القانون. وذهب اآخرون باأن ح�سن النية جمرد عدم العلم بواقعة معينة

، يف حني 
)5(

الفقيه )Lyon - Caen( اأن حل�سن النية مفهومًا واحدًا هو العتقاد اخلاطئ

اعتربها الفقيه )Ripert( جمرد و�سيلة لإدخال القاعدة الأخالقية يف ثنايا الن�سو�س 

.
)6(

القانونية

ل تقدم التعريفات ال�سابقة مفهومًا حمددًا حل�سن النية؛ اإذ يبقى اجلدل قائمًا، ما هي 

ح�سن النية؟ وما هي وظيفتها بالقانون؟ وهل هي معيار لقيا�س مدى احرتام املخاطب 

، اأم هي جمرد و�سيلة لتف�سري الوقائع القانونية وفق 
)7(

بالقانون، كما يقول اأحد الفقهاء

الظروف اخلارجية املحيطة بها، كما هو احلال عند تنفيذ العقد؛ اإذ يقت�رش فيه البحث 

املحيطة  اخلارجية  الظروف  عن  والبحث  الأطراف،  اإرادة  لتف�سري  النية  ح�سن  عن 

، ويعني ذلك 
)8(

بالعقد، ومن خاللها تظهر بع�س اللتزامات مل يذكرها العقد �رشاحة

.
)9(

اأن ح�سن النية و�سيلة قيا�س �سلوك املتعاقدين عند تنفيذ اللتزامات

)1( راجع: حممد ال�سيد عرفة، املرجع ال�سابق، �س 72.

(2) Ghestin, la notion d’erreur, op. cit. n 84, p. 99.(3)
)3( وائل اأحمد حمدي، ح�سن النية يف البيوع الدولية، دار الفكر القانوين، املن�سورة، م�رش 2010، �س 211.

)4( �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 220

(5) G. Lyon – Caen, de l’évolution de la notion de bonne foi, Rev. Trim. Dr. Civ. 1946, 
cite par Ghestin, la Notion d’erreur, op. cit. n 86, p. 102.

(6) Ripert, op. cit. p. 304.
(7) M. E. Storme, la bonne foi dans la formation des contrats en droit Néerlandais, 

rapport présenté à l’association Capitant a l’occasion des Journées, Louisianaise 
1992, Litec, 1992, p. 15 – 23.

(8) R. Loir, les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contrats, 
Lille 2, 2001 – 2002, p.9 – 15.

)9( املرجع اأعاله �س 15 .
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لها،  ثابتًا  معيارًا  ول  موحدًا  مفهومًا  الدرا�سة  لهذه  ال�سابقة  الدرا�سات  تقدم  ومل 

حتديد  �سعوبة  ويرد   .
)1(

النية ح�سن  وظائف  حتديد  يف  متباينة  مذاهب  ذهبت  واإمنا 

؛ اأولها 
)2(

مفهوم حمدد وموحد حل�سن النية يف قانون املعامالت املدنية اإىل اأ�سباب عدة

اأنها تعتمد على النية احلقيقية لل�سخ�س، الأمر الذي ي�سعب رفع الغطاء عنها، وثانيًا 

التع�سف  نظرية  مثل  معها؛  وتتقاطع  اأخرى  عامة  قانونية  مفاهيم  مع  تختلط  اأنها 

با�ستعمال احلق، ونظرية الأو�ساع الظاهرة، واخلطاأ اجل�سيم والغ�س، والنظام العام 

والآداب العامة، وال�سبب الباعث واملنفعة املق�سودة، وال�سخ�س املعتاد، والإ�رشار غري 

امل�رشوع، وغريها من املفاهيم العامة. ويرد ال�سبب الثالث اإىل اأن ترك القانون للق�ساء 

القانونية  اإهداراملبادئ  اإىل  قاد  عنها  والك�سف  النية  ح�سن  تقدير  يف  الكاملة  احلرية 

اخلطاأ  وفكرة  التعامل  وا�ستقرار  للعقد  امللزمة  والقوة  الإرادة  �سلطان  مثل  امل�ستقرة، 

يف امل�سوؤولية وتقدير التعوي�س. من اأجل ذلك كانت حمكمة النق�س الفرن�سية حا�سمة 

يف رف�س مبداأ ح�سن النية عندما وجدت اأنه يهدد مبداأ القوة امللزمة للعقد؛ فقبلت ف�سخ 

العقد لإخالل املتعاقد امل�سرتي بالتزامه الذي يق�سي بعر�س عطور ال�رشكة البائعة يف 

اأماكن حمددة يف املحل التجاري، فقام بعر�سها يف واجهة املحل، خارج الأماكن املتفق 

التفاق  اأن  باعتقاده  نيته  ح�سن  للم�سرتي  ي�سفع  ل  بالعقد  اإخالًل  ذلك  ويعد  عليها، 

ي�سمل العر�س يف واجهة املحل، لأن اإخالله يتعار�س مع حرية الإرادة والقوة امللزمة 

)1( �سبقت هذه الدرا�سة درا�سات عدة باللغتني العربية والفرن�سية وحتى باللغة الإجنليزية، منها :

F. Gorphe, le principe de la bonne foi, Paris, 1929. R. Vouin, la bonne foi, notion et 
rôle actuels en droit prive français, Thèse, Bordeaux – Paris, LGDJ, 1939. A. Volan-
sty, Essais d’une définition expressive du droit base sur l’idée de bonne foi, Thèse, 
Paris, 1929. F. Romain, théorie critique du principe générale de bonne foi en droit 
prive, thèse, Bruxelles, 2000. B. Jaluzat, la bonne foi dans les contrats, op. cit. G. 
Lyon – Caen, op. cit.
وجمموعة الدرا�سة عن ح�سن النية قدمت يف 1992 يف جمعية هرني كابتني وامل�سار اإليها �سابقًا، وتعد هذ الدرا�سة 

من اأ�سهر الدرا�سات �سارك فيها اأ�ساتذة من خمتلف الدول يف العامل. اأما الدرا�سات العربية، فاأهمها ر�سلة الكتوراه 

 .1989 القاهرة،  جامعة  املدنية(،  املعامالت  يف  النية  ح�سن  ملبداأ  نظرية  )حول  عنوانها  بدوي  ال�سيد  للمرحوم 

ور�سالة �سرياز عزيز �سليمان )ح�سن النية يف العقود(، جامعة �سالح الدين اأربيل، العراق، 2008 . ور�سالة اأحمد 

حمدي،)ح�سن النية يف البيوع الدولية(، دار الفكر القانوين، املن�سورة، 2010، ور�سالة املاج�ستري لروماين حداد، 

ح�سن النية يف تكوين العقد، جامعة اآل البيت، املفرق، الأردن، 1999.

)2( راجع يف ذلك: �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 134 – 168.
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. لهذا كان القانون املدين الفرن�سي منطقيًا يف ق�رش ح�سن النية على تنفيذ العقد 
)1(

للعقد

.
)2(

دون انعقاده

الأقل  على  اأو  العدالة  مع  تعار�سها  النية  حل�سن  ال�سيق  التف�سري  على  ويرتتب 

من  اإعفاءه  يعني  بالعيب،  علمه  بعدم  نيته  ح�سن  البائع  دفع  قبلنا  فاإذا  معها؛  تتقاطع 

ذهبنا  واإذا  التعوي�س؛  اأو  بالف�سخ  املطالبة  للم�سرتي  يحق  ول  العيب،  عن  امل�سوؤولية 

اإىل القول اأن كل حائز ح�سن النية يكت�سب حقًا على العني حمل احليازة، �سوف نهدر 

حقوق الغري، لأن جمرد ادعاء احلائز اأنه يجهل اأن يعتدي على حق للغري، يعطيه احلق 

بتملك العني حمل احليازة، واإذا قلنا اأن حُمدث ال�رشر ح�سن النية اأي مل تتجه اإرادته 

اإىل الإ�رشار يعني اإعفاءه من امل�سوؤولية، وهذا مل تقبله الت�رشيعات املدنية. �سحيح اأن 

قواعد الأخالق والقواعد الدينية تعفي املخاطب من امل�سوؤولية، اإذا كان ح�سن النية؛ قال 

، يف حني اأن 
)3(

تعاىل: »ولي�س عليكم جناح فيما اأخطاأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم«

القانون يهدف اإىل حماية امل�سالح كافة من خالل املوازنة بينها وعدم هدر اإحداها على 

ح�ساب الأخرى. 

ينبغي فهم ح�سن النية يف اإطارها الأ�سيل، اأي الإطار الأخالقي؛ فمهمة الأخالق، 

لكي  واجباتنا  هي  ما  لنا  تقول  اأن  هي   ،
)4(

بل �ستيوارت  جون  الفيل�سوف  يقول  كما 

ن�سل اإىل ال�سلوك احل�سن مع الغري، فالواجبات التي يفر�سها مبداأ ح�سن النية خمتلفة 

ومتباينة يف املعامالت املالية، ح�سب الغاية منها. ولكن ماهي الواجبات التي تفر�سها 

ح�سن النية يف قانون املعامالت املالية؟

ثالث  يف  تنح�رش  القانون  يف  النية  ح�سن  وجود  اأن   )Gorphe( الفقيه  يذهب 

وظائف؛ اإما اأن ت�ستخدم كمعيار لتف�سري بع�س الوقائع القانونية، مثل تف�سري م�سمون 

العقد والظروف املحيطة به، اأو ت�ستخدم باعتبارها �رشطًا يف التعامل عمومًا ويف بع�س 

(1) Cass. Com. 18 mars, 1997, obs. J. Mestre, p 928, cite par B. Jaluzat, op. cit., n 
1076, p. 277.

(2)  R. Loir, op. cit. p. 67
)3( اآية )5( من �سورة الأحزاب.

)4( جون �ستيوارت بل، النفعية، ترجمة حاج اإ�سماعيل، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، 2012، �س35.
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العقود حتديدا؛ مثل التزام املوؤمن له بتقدمي املعلومات، اأو اأنها تعد �رشطًا للحماية؛ مثل 

.
)1(

حماية احلائزة ح�سن النية اأو الأو�ساع الظاهرة اأو حماية امل�ستهلك

مع  ت�ستقيم  ل   )Gorphe(الفقية ذكرها  التي  النية  ح�سن  وظائف  اأن  نعتقد 

؛ 
)2(

الوظائف احلقيقية  التي حددتها الت�رشيعات املدنية لتوظيف ح�سن النية يف القانون

فاإذا وقفنا على قانون املعامالت املدنية الإماراتي جنده يلجاأ اإىل ا�ستخدامها يف مفاهيم 

خمتلفة، قد يراد منها الك�سف عن النية احلقيقية للمتعامل، وهذه وظيفة مرتبطة بالعلم 

اأو افرتا�س العلم )مبحث اأول(، اأو اأن القانون يعتمدها كمعيار لتحديد �سلوك ال�سخ�س 

القانون وقائع قانونية  النية )مبحث ثان(، وقد يفرت�س  اإذا كان ح�سن  املتعامل، فيما 

قائمة على ح�سن النية ومرتبطة بالعدالة وا�ستقرار التعامل )مبحث ثالث(.

(1) F. Gorphe, le principe de la bonne foi, Paris, 1928, 241, cite par J. Ghestin, la 
notion de l’erreur, op. cit. n 85 p. 101.

اإىل اأن ح�سن النية قاعدة خلقية ذات مفهوم واحد، لكن عند الدخول يف التفا�سيل الفنية   )Ghestin( يذهب الفقيه )2(

لذا  لها.  اإىل معاٍن خمتلفة، ي�سعب معها و�سع تعريف �سامل  املوحد، وتتفرع  القانونية تفقد مفهومها  للن�سو�س 

ينبغي البحث عن معناها من خالل وظائفها، اأي و�سع تعريف يتوافق مع الفن القانوين، دون اإغفال اأن الهدف من 

ح�سن النية هو يف الأ�سا�س ال�سعي اإىل حتقيق العدالة.

Ghestin, la notion d’erreur, op. cit, n 82, p. 102
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املبحث األول
حسن النية املرتبطة بالعلم

، لأن الغري يعتمد 
)1(

ينبغي من ال�سخ�س ال�سوي اأن »يق�سد بقلبه ما يريده بفعله«

القلب  امل�ستقر يف  للواقع، والعلم  املطابق  الثابت  »العلم اجلازم  القائم على  اليقني  على 

، فاإذا حتقق ذلك ثبت ح�سن 
)2(

لثبوته عن �سبب متيقن له، بحيث ل يح�سل النهدام«

نية املتعامل لأنه ل يتعامل اإل بالعلم اليقيني، الذي ميثل الواقع القانوين، اأما اإذا كان 

يجهل الواقع اأو يعتقد يف نف�سه اأن ما يراه هو احلقيقة، يكون اعتقاده خاطئًا، ومع ذلك 

. والقا�سي 
)3(

يحميه القانون، لأن الواقع مطابق للقانون اأي م�ستوفيًا ل�رشوط الأخري

ملزم بالتثبت من حقيقة ال�سخ�س املتعامل، اإذا كان يعلم بالواقعة اأم يجهلها متامًا، وقد 

القا�سي،  النية. يحتاج  اأهمها ح�سن  يتو�سل بقواعد الأخالق للك�سف عن ذلك، ولعل 

بعبارة اأخرى، اإىل و�سائل موؤثرة يف ك�سف احلقيقة )مطلب اأول(، واأن يتيح القانون له 

�سلطة تقديرية كافية للك�سف عن حقيقة علم املتعامل بالواقع )مطلب ثان(.

املطلب األول
تحديد معيار االعتقادالخاطئ )عدم العلم أو جهل الحقيقة(

العتقاد اخلاطئ هو اأن ال�سخ�س ل يعلم ولي�س من ال�سهل اأن يعلم بحقيقة الأمر، 

على اأن يقرتن النفي بيقظة ال�سخ�س وحر�سه على ك�سف احلقيقة، فاإذا ق�رش يف ذلك 

لفنان قدمي �سهري،  تعود  ا�سرتاها  التي  الفنية  اللوحة  اأن  فاعتقاده  ؛ 
)4(

النية �سّيىء  ُعد 

اأو تاجر لوحات، يعد  فنانًا ت�سكليًا  امل�سرتي  وهي يف حقيقتها لوحة عادية، ومل يكن 

هذا ال�سخ�س ح�سن النية ي�ستطيع الرجوع على البائع بالغلط لعتقاده اخلاطئ، وعلى 

)1( الذخرية للقرايف، �س1/ 240، اأ�سار اإليه حممد عثمان �سبري، القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية، دار الفرقان، عمان، 

�س94.  ،2000
)2( الكليات للكفوي، 5/ 116، اأ�سار اإليه، حممد عثمان �سبري، املرجع ال�سابق، �س 128.

)3( �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 189، ال�سيد بدوي املرجع ال�سابق، �س 77 -78.

)4( ال�سيد بدوي املرجع ال�سابق، �س 78 - 79
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القا�سي اأن يتحرى �سدق امل�سرتي وح�سن نيته من خالل عنا�رش �سخ�سية مرتبطة 

ب�سخ�س املتعامل، ثقافته و�سنه وبيئته.

اجلبار  عبد  ذهب  اإذ  بالدللة؛  اخلاطئ  العتقاد  عن  امل�سلمون  الفقهاء  عرب  وقد 

املعتزيل يف كتابه املغني يف العدل والتوحيد اإىل اأن: »ال�سمع ل يوجد قبح �سيء ول ح�سنه 

واإمنا يك�سف عن حال الفعل على طريق الدللة، وكذلك العلم يتعلق بال�سيء على ما هو 

به لأنه ي�سري كذلك بالعلم وكذلك اخلري وال�سدق؛ فالقول باأن الفعل يقبح اأو يح�سن، 

. ويف 
)1(

اأو ال�سمع ل ي�سح اإل اأن يراد اأنهما يدلن على ذلك من حال احل�سن اأو القبح«

قول اآخر يعتمد العلم من عدمه على الو�سف املالئم، اإذا كان خفيًا اعترب ما هو منظبط يف 

الظاهر هو املظنة الأقرب اإىل احلقيقة اأي هو العلة؛ فاإذا كان البائع يعلم بالعيب يف املبيع 

لعربة للتوهم اأو الظن لأن املوهوم ل يعار�س املتحقق، اأي ل عربة للتوهم. اأما اإذا كان 

يجهل العيب متامًا، فهنا نكون يف �سدد مظنة يغلب عليها التوهم اأي العتقاد اخلاطئ؛ 

 .
)2(

للبائع بالن�سبة  احلقيقة  هو  العتقاد  هذا  فيكون  العيب،  من  خاٍل  �سليم  املبيع  باأن 

والأ�سل األ تبنى الأحكام اإل على العلم، ولكن عند ال�رشورة يعمل بالظن لتعذر العلم، 

. ولهذا ميكن اأن تبنى الأحكام على اجلهل 
)3(

فيثبت عليه بناء الأحكام لندرة خطئه عليه

 .
)4(

القائم على اعتقاد ال�سيء على خالف ما هو عليه

ويعرتف القانون بالعتقاد اخلاطئ اأو عدم العلم كاأ�سا�س لكت�ساب حق، �سمانًا 

ل�ستقرار التعامل وحماية الثقة امل�رشوعة، مادام لي�س با�ستطاعته ك�سف الغطاء عن 

احلقيقة، ول نعتقد اأن حماية الغري الذي يجهل احلقيقة يتعار�س مع قواعد العدالة، 

الأخرى  امل�سالح  على  ترجح  النية  ح�سن  م�سلحة  حماية  الفقهاء،  بع�س  يرى  كما 

ال�رشوط  لكامل  م�ستوفيًا  له  بدا  الذي  بالواقع  مت�سك  لأنه  احلقيقة،  تعتمد  قد  التي 

.
)5(

القانونية

)1( عبد اجلبار التفتزاين، املغني يف العدل والتوحيد، حتقيق اأحمد فوؤاد الأهواين، املوؤ�س�سة امل�رشية العامة للتاأليف، ج 6، 

�س 64، نقال عن حممد �رشيف اأحمد، املرجع ال�سابق، �س 39.

)2( علي اأحمد الَندوي، القواعد الفقهية، دار القلم، دم�سق، ط 1، 1968، �س 371.

)3( الفروق للقرايف، ج1، �س 119، نقال عن حممد عثمان �سبري، املرجع ال�سابق، �س 129.

)4( التعريف للجرجاين، ج 2، �س 105، نقال عن حممد عثمان �سبري، املرجع ال�سابق، �س 140.

)5( �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 219، 260.
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الدكتور  املرتبطة بالعلم حالة �سلبية، كما يرى  النية  اأن ح�سن  نخل�س مما تقدم، 

�سرياز عزيز، تتمثل بعدم العلم بواقعة معينة، يرتب عليها القانون حقوقًا للغري الذي 

.
)1(

يت�سف بها يف تعامالته املختلفة

املطلب الثاني
تطبيقات حسن النية املرتبطة بالعلم

كان  بالعلم يف مواقع عدة،  املرتبطة  النية  املدنية بح�سن  املعامالت  قانون  اعرتف 

اأهمها يف نظرية العقد )فرع اأول( ويف تقادم دعوى ال�سمان يف الفعل ال�سار)فرع ثان( 

ويف العلم املرتبط بالو�سع الظاهر )فرع ثالث(، وعلم الدائن والدعوى ال�سورية )فرع 

رابع(، ويف البناء يف اأر�س الغري)فرع خام�س( ويف احليازة)فرع �ساد�س(.

الفرع األول

العلم )االعتقادالخاطئ( في نظرية العقد

تظهر ح�سن النية بجالء يف نظرية العقد يف كل وظائفها، ولعل ح�سن النية املرتبطة 

بالعلم الأكرث تطبيقًا يف نظرية العقد؛ اإذ تظهر يف مواقع عدة، نراها يف الآتي:

أواًل – العلم وعيوب اإلرادة:

يلعب علم املتعاقد من عدمه دورًا موؤثرًا يف العقد؛ يف التغرير مع الغنب الفاح�س ويف 

الإكراه املعيب لالإرادة ويف عيب الغلط.

1– حالة عدم علم املتعاقد بالتغرير الواقع على اآلخر:

اإذا وقع اأحد املتعاقدين �سحية تغرير اأدى اإىل غنب فاح�س �سادر عن الغري ولي�س 

من املتعاقد الآخر، هل يحق للمتعاقد املغرر به الرجوع عن العقد؟

تق�سي املادة )190( من قانون املعامالت املدنية باأنه: ))اإذا �سدر التغرير من غري 

املتعاقدين واأثبت من غرر به اأن املتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير جاز له ف�سخه((. 

)1( املرجع ال�سابق، �س 219، 260.
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ومفهوم املخالفة لهذا الن�س، اإذا كان املتعاقد الآخر ل يعلم ولي�س من ال�سهل اأن يعلم 

بتغرير الغري فلي�س اأمام املتعاقد املغرور اإل اأن يلتزم بالعقد. واإذا كان البائع تاجرًا 

مثاًل ل ي�ستطيع اأن يدفع بح�سن نيته باأنه يجهل التغرير، لأنه من ال�سهل عليه العلم 

بتغرير الغري بحكم خربته، فاإذا كان املقر�س يعلم باأن حمل القر�س م�ستحق للغري، 

التغرير، عليه تعوي�س املقرت�س عن  النية، لأن �سلوكه �سورة من �سور  يعد �سيئ 

ال�رشر الذي حلق به من جراء ذلك، فقد ن�ست املادة )716( من قانون املعامالت على 

اأنه: »اإذا ا�ستحق املال املقر�س وهو قائم يف يد املقرت�س �سقط التزامه برد مثله، وله 

الرجوع على املقر�س ب�سمان ما قد يلحقه من �رشر ب�سبب هذا ال�ستحقاق اإذا كان 

�سيئ النية«.

2– حالة عدم علم التعاقد اآلخر باإلكراه الصادر من الغير:

اأنه  الآخر  املتعاقد  واأثبت  الغري،  من  �سادر  اإكراه  �سحية  املتعاقدين  اأحد  وقع  اإذا 

ليعلم بواقعة الإكراه ال�سادر من الغري، يكون العقد نافذًا، اأي غري موقوف على اإجازة 

املكره بعد رفع الإكراه. ويرد عدم العرتاف بعيب الإكراه حل�سن نية املتعاقد الآخر، اإذ 

ل يعلم ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم بوقوع الإكراه من الغري، ويف هذا ال�سياق ن�ست 

املادة )184( من قانون املعامالت على اأنه: »اإذا �سدر الإكراه من غري املتعاقدين، فلي�س 

من اأكره على التعاقد اأن يتم�سك بعدم نفاذ العقد ما مل يثبت اأن املتعاقد الآخر كان يعلم 

اأوكان من املفرو�س اأن يعلم بهذا الإكراه«.

3- حالة الغلط والعلم به:

تظهر م�سكلة العلم يف عيب الغلط اأكرث تعقيدًا من العيبني ال�سالفني، فقد قال الفقيه 

، اأن رفع اللب�س عن عيب الغلط 
)1(

)Ghestin( يف ر�سالته للدكتوراه عن مفهوم الغلط

الآخر،  املتعاقد  نية  ح�سن  من  التحقق  اإىل  يحتاج  التدلي�س،  عن  الناجم  غري  املجرد، 

فال ي�سرتط، عنده، علم املتعاقد الآخر بالغلط واإمنا علمه باأهمية الو�سف اجلوهري 

فقط، والذي من اأجله تعاقد املتعاقد الذي يدعي بعيب الغلط، فاإذا كان املتعاقد الآخر 

يجهل اأهمية العن�رش متامًا، اأي ل يعلم به ولي�س من ال�سهل اأن يعلم به، فلي�س من 

(1)  J. Ghestin, la notion d’erreur, op. cit., n 144, p. 174.
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املطالبة  الإماراتي  القانون  للعيب، ويف  العقد  باإبطال  املطالبة  امل�رشور  املتعاقد  حق 

، وقد �ساق هذا الفقيه ثالثة اأمثلة يف عقد البيع يعد فيها املتعاقد الآخر 
)1(

بف�سخ العقد

�سيئ النية:

اإذا �رشح امل�سرتي للبائع الغر�س من �رشاء الكر�سي؛ باأن يكون متينًا يتحمل زيادة 

يف الوزن يزيد وزنه على مائة كيلو غرام، وكان البائع يعرف عدم متانة الكر�سي، يكون 

، واإذا اأعلم 
)2(

امل�سرتي ح�سن النية والبائع �سيئ النية، فيحق لالأول املطالبة بف�سخ العقد

امل�سرتي البائع بالغر�س من �رشاء الكر�سي، وكان البائع يعتقد بح�سن نية اأن الكر�سي 

م�سلحة  فرتجح  النية،  ح�سن  كالهما  اإذ  بالغلط؛  الطرفان  وقع  امل�سرتي،  طلب  يلبي 

البائع  امل�سرتي  اإذا مل يخرب  اأما  العقد،  له ف�سخ  العدالة، فيحق  لقواعد  امل�سرتي، طبقًا 

عن الغر�س من �رشاء الكر�سي، والبائع ل يعلم ولي�س من ال�سهل اأن يعلم بالغر�س، ل 

يحق للم�سرتي املطالبة بالف�سخ حل�سن نية البائع، والعدالة هنا تقت�سي حماية البائع. 

ويقرتح هنا الفقيه )Ghestin( اأن يقبل القا�سي يف احلالة الأخرية بف�سخ العقد للغلط؛ 

لأن البائع �سينتفع على ح�ساب امل�سرتي.

مل يتقيد قانون املعامالت الإماراتي بهذا التحديد الدقيق حل�سن النية من عدمها، 

�رشوط  قيام  فا�سرتط  غلط،  �سحية  املتعاقد  بوقوع  الآخر  املتعاقد  علم  جتاهل  واإمنا 

التحقق  اإىل  القا�سي  ودعا  فعال،  بالغلط  وقع  املتعاقد  اأن  من  والتحقق  املعيب،  الغلط 

. غري 
)3(

من ذلك من خالل �سيغة العقد اأو املالب�سات وظروف احلال وطبائع الأ�سياء

اأن املادة )198( ا�ستدركت الأمر ون�ست على اأن: »لي�س من وقع يف الغلط اأن يتم�سك 

الن�س  هذا  اإىل  ال�ستناد  ميكن  النية«.  ح�سن  به  يق�سي  ما  مع  يتعار�س  وجه  على  به 

لتغليب م�سلحة املتعاقد ال�سحية باإعطائه احلق يف املطالبة بالف�سخ مادام املتعاقد الآخر 

اإذا كان املتعاقد الآخر م�ستعدًا  اإل  الغلط،  العلم بوقوع املتعاقد بعيب  ال�سهل عليه  من 

الو�سف  املتعاقد من  التعامل، ويلبي حاجة  نيته يف  يثبت ح�سن  اأي  الغلط،  لت�سحيح 

املرغوب فيه. 

)1(  املرجع اأعاله.

 )2( ن�ستخدم م�سطلح الف�سخ هنا عو�سًا عن الإبطال ان�سجامًا مع �سيا�سة قانون املعامالت املدنية.

)3( راجع املادة )193( من قانون املعامالت املدنية
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ثانيًا – العلم والسبب الباعث:

الطرف  كان  اإذا  اإل  باطاًل  العقد  يقع  م�رشوع  غري  للتعاقد  الدافع  الباعث  كان  اإذا 

الآخر،  للطرف  امل�رشوع  غري  بالباعث  يعلم  اأن  عليه  ال�سهل  من  ولي�س  يعلم  ل  الآخر 

 .
)1(

يتحتم على القا�سي هنا احلكم ب�سحة العقد حماية للمتعاقد الآخر ح�سن النية

لأن  اإنكاره؛  اإمكانية  نعتقد  ل  ولكن  ال�ستثناء،  لهذا  الإماراتي  القانون  يت�سد  مل 

اإذا كان الباعث  اإل  ح�سن النية التزام قانوين ينبغي مراعاته يف كل التعامالت املالية، 

العام للمجتمع ويهدد م�ساحله، فالقا�سي ملزم باحلكم  النظام  امل�رشوع مي�س  غري 

للمتعاقد  امل�رشوع  غري  بالباعث  يعرف  ل  الآخر  املتعاقد  كان  لو  حتى  العقد  ببطالن 

لعدم  العقد  اإىل احلكم ببطالن  الفرن�سية  النق�س  ال�سياق ذهبت حمكمة  معه. ويف هذا 

الباعث، حتى لو كان الطرف الآخرليعلم به، مادام كان ق�سد املتعاقد من  م�رشعية 

اإبرام العقد التهرب من دفع ال�رشائب، فدفع الزوجة، التي تربع لها الزوج مببلغ من 

النقود)بوا�سطة �سيك(، بعدم علمها بالغر�س غري امل�رشوع ل مينع من بطالن العقد 

.
)2(

لعدم م�رشوعية ال�سبب

ثالثًا – العلم والخلف الخاص:

من  ال�سيء(  م�ستلزمات  من  )اأي  بال�سيء  املرتبطة  واللتزامات  احلقوق  تنتقل 

اأو من  الأخري  بها  يعلم  اأن  ، �رشيطة 
)3(

املال اإليه ملكية  انتقلت  الذي  اإىل اخللف  ال�سلف 

ال�سهل عليه اأن يعلم، فاإذا كان يجهلها متامًا ل تنتقل له، خا�سة اإذا كانت مقّيدة للمعقود 

عليه؛ فاإذا انتقل م�سنع مع العاملني فيه حتمل امل�سرتي اأجور العمال املتاأخرة والتي 

مل يدفعها �ساحب العمل ال�سابق، اإل اإذا دفع بعدم علمه بها ولي�س من ال�سهل عليه اأن 

يعلم، واإذا كان �رشيكًا يف امل�سنع ل يقبل دفعه بعدم العلم. وقد جتنب قانون املعامالت 

ولكن  فقط)4(،  بالعلم  واكتفى  يعلم،  اأن  عليه  ال�سهل  من  فقرة  على  الن�س  الإماراتي 

)1( راجع يف تفا�سيل ذلك، من�سور م�سطفى من�سور، ال�سبب يف اللتزامات الإرادية، حما�رشات على طلبة الدرا�سات 

العليا، اأكادميية �رشطة دبي، 1999، �س 19، 157، عبد الكرمي زيدان املرجع ال�سابق، �س 249.

(2)  Cass. Civ, 1, 7 oct 1998, JCP. ed. G. n 50 1998, p. 2163
)3( وحيد الدين �سوار، النظرية العامة الاللتزامات،ج 1، م�سادر اللتزام، من�سورات جامعة دم�سق، 1982، �س 289.

)4( راجع املادة )251( من قانون املعامالت.
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املثال  يف  ذكرنا  كما  العلم  لفرتا�س  بالقرائن  التو�سل  من  القا�سي  مينع  مل  القانون 

ال�سابق.

رابعًا – العلم املرتبط بالعيب الخفي:
ت�سلمه  عند  بالعيب  يعلم  األ  اخلفي  بالعيب  البائع  على  امل�سرتي  لرجوع  ي�سرتط 

املبيع اأو قبل ذلك، ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم، اأي اأن يثبت اأنه يجهل العيب متامًا، 

اأو من ال�سهل عليه العلم، كونه مهنيًا ترتبط مهنته باملبيع؛ فاإذا كان  اإذا كان يعلم  اأما 

العلم  عدم  بحجة  الرجوع  له  يحق  ل  حا�سوب،  اأجهزة  وا�سرتى  برجميات  مهند�س 

بعيب املبيع، لأنه من ال�سهل عليه العلم، اأي العلم لديه مفرت�س، فاإذا ادعى خالف ذلك 

يعد �سيئ النية. وقد اأكد القانون الإماراتي على �رشط العلم يف خيار العيب؛ اإذ ن�ست 

يف  موؤثرًا  يكون  اأن  اخليار  به  يثبت  لكي  العيب  يف  »ي�سرتط  اأنه:  على   )238( املادة 

الرباءة منه«.  ا�سرتط  البائع قد  امل�سرتي، واأن ل يكون  املعقود عليه واأن يجهله  قيمة 

للغري  باملبيع  ت�رشف  اإذا  حتى  العيب،  �سمان  عن  امل�سرتي  تنازل  القانون  قبل  وقد 

قبل العلم بالعيب؛ فالت�رشف ي�سقط حقه يف الرجوع للعيب حتى لو كان ح�سن النية، 

العيب  خيار  ي�سقط   –  1« اأنه:  على   )241( املادة  من  الأوىل  الفقرة  ن�ست  ذلك  ويف 

بالإ�سقاط وبالر�سا بالعيب بعد العلم به وبالت�رشف يف املعقود عليه ولو قبل العلم به 

وبهالكه....«. غري اأن املادة )546( من القانون ذاته، يف باب عقد البيع، مت�سكت بح�سن 

نية امل�سرتي اإىل النهاية؛ فاإذا ت�رشف امل�سرتي باملبيع قبل علمه بالعيب وعلم بعد ذلك 

»اإذا ت�رشف امل�سرتي يف املبيع ت�رشف املالك  اإذ ن�ست:  البائع؛  فله حق الرجوع على 

بعد اطالعه على العيب القدمي �سقط خياره«، ويعني ذلك اأنه اإذا ت�رشف وهو ل يعلم 

ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم بالعيب فاإنه يحتفظ بحقه يف الرجوع.

 واأكد القانون، من جهة ثانية، اأن جهل البائع بالعيب ليعفيه من امل�سوؤولية، ولكن ال�سوؤال 

الذي يطرح نف�سه، هل ي�ساأل عن التعوي�س للعيب اإذا كان ح�سن النية اأي يجهل العيب؟ رف�س 

الق�ساء الفرن�سي حتميله عبء التعوي�س مادام البائع ح�سن النية، اأما اإذا كان يعلم به اأو من 

.
)1(

ال�سهل اأن يعلم به، في�ساأل عن تعوي�س ال�رشر املتوقع الذي حلق بامل�سرتي

(1) Cass. 1 civ. 4 Janv. 1979, Bull. civ. n 8 cite par G. Flecheux, op. cit. n 700, p. 190, 
J. Huet, les contrats Spéciaux, traite de droit civil, LGDJ. 1996, n 11375, et ss.
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الفرع الثاني
العلم املرتبط بتقادم دعوى الضمان)1(

تتقادم دعوى ال�سمان النا�سئة عن الفعل ال�سار يف ثالث �سنوات من تاريخ علم 

ا�ستمر اجلهل ملدة تزيد على خم�س ع�رشة  ، واإذا 
)2(

امل�رشور بال�رشر وامل�سوؤول عنه

اإذا  اأما  �سنة ي�سقط حق امل�رشور يف املطالبة، وحت�سب املدة من تاريخ وقوع ال�رشر، 

علم في�سقط بعد مرور ثالث �سنوات. ويتحدث القانون الإماراتي عن العلم اليقيني، 

دون اإ�سارة اإىل العلم املفرت�س، ول ي�سقط حق امل�رشور يف املطالبة اإذا كان من ال�سهل 

اأن يعلم وم�سى اأكرث من ثالث �سنوات، لأنه من غري املمكن ربط حق املطالبة مبجرد 

اإمكانية العلم. ويف هذا ال�سياق اأكدت حمكمة متييز دبي �رشط العلم احلقيقي؛ اإذ ذهبت 

اإىل اأن: »امل�رشع ا�ستحدث يف نطاق امل�سوؤولية عن العمل غري امل�رشوع تقادمًا ق�سريًا، 

فق�سي بعدم �سماع دعوى التعوي�س النا�سئة عن الفعل ال�سار بانق�ساء ثالث �سنوات 

الذي يعلم به امل�رشور بال�رشر احلادث ويقف على �سخ�س  اليوم  يبداأ �رشيانها من 

– هو  املحكمة  الن�س - وعلى ما قررته هذه  بالعلم يف مق�سود هذا  املراد  اأحدثه؛  من 

العلم احلقيقي الذي يحيط بوقوع ال�رشر وبال�سخ�س امل�سوؤول... ول حمل لفرتا�س 

التنازل من جانب امل�رشور وترتيب عدم �سماع الدعوى يف حالة العلم الظني الذي ل 

.
)3(

يحيط بوقوع ال�رشر اأو ي�ستخل�س امل�سوؤول....«

الفرع الثالث

العلم املرتبط بالوضع الظاهر

اإما  القانون  بها  يعرتف  التي  احلقيقة  هو  باأنه  اعتقادًا  الظاهر  الو�سع  يخلق  قد 

حماية للمدين )اأوًل( اأو حماية للغري اإذا كان املتعامل وكياًل ظاهرًا)ثانيًا(

)1( ي�ستقيم احلديث يف هذا املجال على دعوى الفعل النافع )املادة 336( ودعوى عدم نفاذ الت�رشفات )املادة 400( من 

قانون املعامالت املدنية الإماراتي.

)2( راجع املادة )298( من القانون.

)3( طعن رقم )352( ل�سنة 2001 جل�سة الأحد يف 9/ 12/ 2001، جمموعة الأحكام واملبادئ القانونية، املكتب الفني، 

متييز دبي، ع 12، 2001، �س 971. ون�سري اإىل اأن املادة )1036( اخلا�سة بدعوى التاأمني تبنت نف�س املدة اإل اأنها 

ربطت �رشيانها بعلم املوؤمن باإخفاء املوؤمن له اأو امل�ستفيد املعلومات املرتبطة باخلطر اأو علمه بعدم �سحتها.
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أواًل – املدين حسن النية والدائن الظاهر:

يعتقد املدين خطاأ اأحيانًا باأنه يويف اإىل دائنه احلقيقي، ومل يكن يعلم بحقيقة الأمر 

ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم اأنه يويف لغري الدائن احلقيقي، فهل ترباأ ذمته احرتامًا 

حل�سن نيته؟

مل يجبنا القانون الإماراتي مبا�رشة، واحلقيقة اأن وفاءه ي�سح وترباأ ذمته، ولي�س 

لقواعد  طبقًا  امل�ستحق  غري  ل�سرتداد  الظاهر  الدائن  مراجعة  اإل  احلقيقي  الدائن  اأمام 

دفع غري امل�ستحق املن�سو�س عليها يف قواعد الفعل النافع؛ اإذ ن�ست املادة )324( من 

القانون الإماراتي على اأنه: »من قب�س �سيئًا بغري حق  وجب عليه رده على �ساحبه مع 

ما جناه من مكا�سب اأو منافع وللقا�سي اأن يعو�س �ساحب احلق لقاء ما ق�رش القاب�س 

من جنيه«.

فقد  الأمر،  حقيقة  ك�سف  اإذا  مثله،  اأو  مادفع  ي�سرتد  اأن  نف�سه  املدين  وي�ستطيع 

�سمحت له املادة )320( يف ذلك؛ اإذ ن�ست على اأنه: »من اأدى �سيئًا ظانًا اأنه واجب عليه 

ثم تبني عدم وجوبه فله ا�سرتداده ممن قب�سه اإن كان قائمًا ومثله اإن مل يكن قائمًا«، 

ولكن ي�ستطيع الدائن الدفع بعدم الرد اإذا كان يعتقد وبح�سن نية اأن الوفاء مت بناء على 

اأمر من املدين، وتخلى عن �سند الدين اأو التاأمينات، فلي�س اأمام من دفع غري امل�ستحق 

.
)1(

الرجوع على املدين احلقيقي بالدين مع التعوي�س

ثانيًا – الغير حسن النية والوكيل الظاهر:

اأي  يف  عنه  الرجوع  طرف  لكل  يجوز  طبيعته،  بحكم  لزم  غري  عقد  الوكالة  عقد 

، فاإذا رجع الأ�سيل دون علم الوكيل تبقى �سلطة الوكيل قائمة، وتن�رشف اآثار 
)2(

وقت

الذي  اأي�سًا،  النية  ح�سن  للغري  وحماية  النية  ح�سن  للوكيل  حماية  الأ�سيل،  اإىل  العقد 

تعامل مع الوكيل دون علمه بانتهاء وكالته. وقد اعتمد القانون الإماراتي ح�سن النية 

املرتبطة بالعلم حلماية الوكيل والغري الذي تعامل معه، ويعول على العلم وقت تعاقد 

)1( راجع املادة )323( من القانون الإماراتي.

)2( راجع املادة )155( واملادة )991( من قانون املعامالت املدنية. 
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على  ينبغي  العقد،  اآثار  ويتحمل  الأ�سيل  على  العبء  يقع  ولكي   
.)1(

الغري مع  الوكيل 

الوكيل اأن يثبت اأنه مل يعلم ومل يكن من ال�سهل عليه اأن يعلم باأن وكالته قد اأنهيت من 

الأ�سيل، فلي�س من حق الوكيل اأن يدعي عدم علمه اإذا كان انتهاء وكالته مرتبطًا بوقت 

حمدد ونفد؛ كاأن حدد له الأ�سيل اإكمال �سفقة جتارية بوقت حمدد وقام بت�رشف بعد 

.
)2(

نفاد املدة، ل ي�ستطيع الوكيل الدفع بعدم العلم، وترفع عنه ح�سن النية

من  و�سع  بل  ل  الوكيل،  مع  تعامل  الذي  الغري  نية  ح�سن  القانون  يتجاهل  ومل 

عقد  يف  املحددة  �سالحياته  جتاوز  اأو  وكالته  بانتهاء  يعلم  الوكيل  كان  فاإذا  حمايته؛ 

الوكيل،  عقدها  التي  الت�رشفات  اآثار  عن  الغري  اأمام  م�سوؤوًل  الأ�سيل  يبقى  الوكالة، 

مادام الغري ل يعلم ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم بحقيقة الأمر. ويف هذا ال�سياق ذهبت 

حمكمة متييز دبي اإىل اأنه اإذا قام الوكيل بن�ساط جتاري ل�سالح الأ�سيل ليدخل �سمن 

�سالحياته، والغري ل يعلم بذلك، كاأن يعتقد بح�سن نية اأن الوكيل خمول بهذا الن�ساط، 

.
)3(

فاإن الأ�سيل يلتزم باآثار العقد

الفرع الرابع

علم الدائن والدعوى الصورية

�سطوة  من  اأمواله  تهريب  منه  يهدف  خادعًا  ت�رشفًا  املع�رش  املدين  ت�رشف  اإذا 

القا�سي  ال�سوري غري احلقيقي، فيجعله  بالت�رشف  الطعن  دائن  الدائنني، يحق لأي 

حقيقته،  عدم  رغم  املدين،  لدائن  مفيدًا  ال�سوري  الت�رشف  كان  واإذا  يكن.  مل  كاأن 

فالقا�سي يعتمده كت�رشف حقيقي، ب�رشط اأن يكون الدائن املتم�سك به ح�سن النية، اأي 

ل يعلم ولي�س من ال�سهل اأن يعلم باأن الت�رشف الظاهر غري حقيقي. واأكد ذلك القانون 

الإماراتي عندما ن�س على اأنه: »1 – اإذا اأبرم عقد �سوري فلدائنو املتعاقدين وللخلف 

)1( راجع يف هذا املعنى، حمكمة النق�س يف اأبو ظبي يف الطعن رقم )1349( ل�سنة 2009، �س4، ق أ، يف 31/ 1/ 2010.

)2( يتعذر تطبيق ح�سن النية على النيابة القانونية والنيابة الق�سائية، لأنهما تقومان وتنتهيان بالإ�سهار وثبوت التاريخ؛ 

فعلم النائب بانتهاء نيابته اأمر مفرت�س.

)3( حمكمة متييز دبي، طعن رقم 379/ 1997، يف 22/ 2/ 1998، عو�س ح�سن النور، اجتهادات ق�ساء متييز دبي يف 

.529 �س   ،2006 امل�ستقبل،  مكتبة   ،2006 – املعامالت املالية، 1988 
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تعر�ست  واإذا  ال�سوري....«.  بالعقد  يتم�سكوا  اأن  النية  ح�سني  كانوا  متى  اخلا�س 

الثاين  على  الأول  يقدم  الأمر  بحقيقة  يعلم  اآخر  دائن  مع  النية  ح�سن  الدائن  م�سالح 

.
)4(

حماية حل�سن نيته

الفرع الخامس

العلم والبناء على أرض الغير

الغري، معتقدًا، بح�سن نية،  اأر�س  اأو من�ساآت يف  اأو غرا�سًا  اأحدث �سخ�س بناء  اإذا 

اللت�ساق  لقواعد  طبقًا  واملحدثات،  مثلها  بثمن  الأر�س  يتملك  فاإنه  لالأر�س؛  ملكيته 

يف  احلق  فله  اأقل  كانت  اإذا  اأما  الأر�س،  من  قيمة  اأعلى  الأخرية  كانت  اإذا  )الت�سال(، 

عن  الإماراتي  القانون  عرب  وقد  قائمة.  وهي  املحدثات  بقيمة  احلقيقي  املالك  مطالبة 

، ولي�س من حق ال�سخ�س الذي ين�ساأ حمدثات اأن يدعي 
)5(

ح�سن النية بالزعم ال�رشعي

ح�سن نيته اإذا كان لالأر�س قيد يف ال�سجل العقاري، لأن وجود قيد لالأر�س يعد اإ�سهارًا 

كافيًا ملكلية الأر�س للغري، ولكن اإذا ا�سرتى �سخ�س اأر�سًا مبوجب عقد مل يتم مبوجبه 

قبل  حمدثات  اأن�ساأ  اإذا  النية  ح�سن  الأخري  يعد  هل  امل�سرتي،  با�سم  الأر�س  ت�سجيل 

الت�سجيل، خا�سة اإذا ف�سخ عقد البيع قبل الت�سجيل وبعد قيام املحدثات؟ اأعتقد يبقى 

امل�سرتي �سيئ النية لأن علمه مفرت�س باأنه غري مالك قبل الت�سجيل، فاجلهل بالقانون 

العقار واحلقوق  باأنه لتنتقل ملكية   )1277( املادة  ل يعد عذرًا، والقانون يق�سي يف 

العينية العقارية الأخرى اإل بالت�سجيل.

)4( راجع املادة )394(.

)5( راجع املادة )1270( من القانون الحتادي.
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الفرع السادس

العلم والحيازة

اأو عقار غري م�سجل(  )منقول  للتعامل  قابل  يده على �سيء  احلائز هو من ي�سع 

ل  اأي  النية،  ح�سن  وكان  عليه،  وامل�ستمرة  الفعلية  ال�سيطرة  خالل  من  متلكه،  بق�سد 

يعلم ولي�س من ال�سهل عليه اأن يعلم باأنه يعتدي على حق الغري، وانتقل اإليه املال ب�سبب 

، دون غ�سب اأو اعتداء، اأي انتقل اإليه طبقًا لعقد 
)1(

�سحيح )باأحد اأ�سباب ك�سب امللكية(

، اإل اإذا كان 
)3(

. فاإذا كان املال منقوًل متلكه احلائز ح�سن النية مبا�رشة
)2(

ناقل للملكية

املنقول م�رشوقًا اأو مغ�سوبًا اأو مفقودًا وطرح يف التدوال، هنا تعطل قواعد ح�سن النية 

ويت�سطيع املالك اأن ي�سرتده باأي يد تكون قبل م�سي ثالث �سنوات من تاريخ ال�سياع 

النية، يف هذه  العام، ويبقى للحائز ح�سن  اأو الغ�سب، وذلك حماية للنظام  اأو ال�رشقة 

اأو من تاجر يبيع  اإذا ح�سل عليه من طريق املزاد  الذي دفعه،  الثمن  احلالة، ا�سرتداد 

. ويتمتع بثمار ال�سيء ومنافعه خالل فرتة احليازة، لأنه حائز ال�سيء بح�سن 
)4(

مثله

.
)5(

نية بق�سد متلكه، ويده يد �سمان

اإذا كان حمل احليازة عقارًا في�سرتط م�سي �سبع �سنوات �رشيطة األ يكون للعقار  اأما 

؛ فاإذا كان له قيد ينقلب احلائز �سيئ النية من وقت بدء احليازة، لأن 
)6(

قيد يف ال�سجل العقاري

الت�سجيل فيه معنى الإ�سهار، فالعلم مفرت�س لدى احلائز باأنه يعتدي على حق الغري.

نخل�س مما تقدم اأن قانون املعامالت املدنية الإماراتي يحرتم اإرادة ح�سن النية، 

الأخري،  حق  على  اعتداء  ي�سكل  ل  ماليًا  الغري  مع  تعامله  باأن  واقعيًا  يعتقد  فالذي 

للحقيقة،  خالفًا  له  احلماية  اإقرار  اإىل  القانون  ي�سطر  م�رشوعًا  حقًا  ميار�س  واإمنا 

�سلوك  التعامل، و�سمان ح�سن  ا�ستقرار  العدالة و�سمان  قا�سدًا من ذلك حتقيق 

املتعاملني يف املال.

)1( راجع املادة )1318( من قانون املعامالت

املعامالت. قانون  من   )1312( واملادة  )2( راجع املادة )1307( 

)3( املادة )1325( من قانون املعامالت

)4( راجع املادة )1326( من قانون املعامالت.

املعامالت. قانون  من  )5( املادة )1327( 

)6( راجع املادة )1318(
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املبحث الثاني
حسن النية املرتبطة بالسلوك

املتبادلة  والثقة  التعاون  على  يحث  خلقيًا  التزامًا  الأ�سل،  يف  النية،  ح�سن  تبقى 

والتزام ال�سدق وال�رشاحة يف التعامل، ويفرت�س يف كل �سخ�س ح�سن نيته يف التعامل 

مع الغري. ويقود ذلك اإىل القول باأن ح�سن النية قاعدة �سلوك ينبغي على كل �سخ�س 

، ولكن ماهو املعيار الذي يحدد 
)1(

اللتزام بها ليكون �سلوكه مقبوًل اجتماعيًا وقانونيًا

ح�سن النية املوؤثرة يف ال�سلوك )مطلب اأول(، وكيف نف�رشها يف قانون املعامالت املدنية 

الإماراتي يف ن�سو�سه املختلفة )مطلب ثان(.

املطلب األول
السلوك املوافق لحسن النية

ال�سلوك احل�سن �سفة كامنة يف الفعل جتعله مقبوًل لدى النا�س، وي�ستحق فاعله 

التقدير من املجتمع،  وال�سلوك ال�سيئ �سفة كامنة يف فعل ال�سخ�س جتعله غري مقبول 

. ولتحقيق قبول النا�س من ناحية قانونية، اأن يكون فعل ال�سخ�س عادًل 
)2(

لدى النا�س

يحرتم حقوق الغري، ويوازن بني م�سلحته وم�سلحة الآخر. وح�سن ال�سفة اأمني على 

 )4(
العهد ويحرتم   ،

)3(
اأمكن« ما  ي�سدق  »الأمني  ويقال:  قوله،  وي�سّدق  الغري،  حقوق 

كان  العهد  اإن  بالعهد  »واأوفوا  تعاىل:  قال  ؛ 
)5(

وجوهرها املعاملة  اأ�سا�س  هو  الذي 

النية، يتحقق معها ال�رشف وال�رشاحة  . وال�سدق يف الكالم يعني ح�سن 
م�شوؤوًل«)6(

احل�سنة  �سفته  يفقد  فال  ذنبًا؛  والتوهم  اخلطاأ  يعد  ول  امل�رشوعة.  والثقة  والو�سوح 

(1)  B. Jaluzat, op. cit., n 235, p. 68 – 69.
)2( حممد �رشيف اأحمد، املرجع ال�سابق، �س420

)3( الكا�ساين يف بدائع ال�سنائع، نقال عن علي اأحمد ندوي، القواعد الفقهية، املرجع ال�سابق، 1986، �س109.

)4( ن�سري اإىل اأن اأ�سل كلمة ح�سن النية يف اللغة الالتينية )Fides( وتعني العهد اأي اللتزام بالكلمة. راجع يف تفا�سيل 

ذلك:

B. Jaluzat, op. cit. n.46  p.20  
(5)  J. Ghestin, la notion d’erreur, op. cit. n 86 p. 12.

)6( �سورة الإ�رشاء، الآية )34(
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 .
اأخالقيًا، قال تعاىل: »لي�س عليكم جناح فيما اأخطاأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم«)1(

ويفرت�س املجتمع ال�سفة احل�سنة عند كل �سخ�س، لهذا يقال: »كل اأمر خمالف العامة 

.
)2(

فهو عيب يرد به«

واإذا ترجمنا هذه املبادئ اإىل القانون جند وجودها جوهريًا واأ�سا�سيًا، لأن »الب�رش 

. ول ميكن حتقيق ذلك ما مل 
)3(

ليطيعوها« بقوانني و�سنن يعوزهم فهمها  حمكومون 

يت�سف الإن�سان بح�سن الطوية، ويحرتم العهد ويتعامل بثقة و�سدق، ويكون متعاونًا 

.
)4(

مع الغري يف كل عالقاته الجتماعية ومنها معامالت الإن�سان املالية

الطوية، ونعتقد  ال�سخ�س ح�سن  اأجل ذلك ينبغي حتديد معيار يحكم �سلوك  من 

اأي  �سلوك  قيا�س  يف  الأف�سل  املعيار  هو  املو�سوعي(  )املعيار  املعتاد  الرجل  معيار  اأن 

�سخ�س، اإذا كان �سلوكه ح�سنًا ومتب�رشًا ويقظًا، وقد عرف الفقه ال�سخ�س املعتاد باأنه 

باملهمل،  هو  ول  احلر�س  بال�سديد  هو  ل  النا�س  اأو�سط  يكون  الذي  القومي  ال�سخ�س 

. ومينع املعيار املو�سوعي البحث عن 
)5(

فهو عوان بني هذا وذاك، اأي و�سط بني الثنني

.
)6(

الظروف الداخلية لل�سخ�س، والتوقف عند الظروف اخلارجية املحيطة بال�سلوك

وقد ركزت الت�رشيعات املدنية التي تناولت ح�سن النية يف املبادئ العامة على معيار 

 )Québec( من القانون املدين لولية 
)6(

ال�سلوك املرتبط بح�سن النية؛ فقد ن�ست املادة 

 .
)7(

الكندية على اأن: »كل �سخ�س ملزم التعامل بح�سن نية عند ممار�سة حقوقه املدنية«

 اأن ح�سن النية �سابط ل�سلوك املتعاقدين 
)2(

واأكدت اتفاقية فيينا للبيوع الدولية يف املادة 

عند تنفيذ العقد، واأ�سارت املادة )242( من القانون املدين الأملاين اأن املدين ملزم بتنفيذ 

)1( �سورة الحزاب اآية )5(.

)2( ين�سب هذا القول اإىل وكيع بن حيان يف كتابه اأخبار الق�ساء، ج2، �س55، نقاًل عن علي اأحمد ندوي، املرجع ال�سابق، �س30.

)3( حممد لطفي جمعة، حما�رشات يف تاريخ املبادئ القت�سادية والنظامات الأوربية، موؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة، 

القاهرة، 2013.

(4)  J. Ghestin, la notion d’erreur, op. cit. n. 84, p. 100.
)5( �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س255.

)6( �سليمان مرق�س، بحوث وتعليقات على الأحكام يف امل�سوؤولية املدنية وغريها من مو�سوعات، القاهرة، 1987، �س19 ومابعدها.

)7( راجع يف تفا�سيل هذا القانون:

P. Ancel, les sanctions du manquement a la bonne foi contractuelle en droit français, a la 
lumière du drotQuebecois, in les mélanges a Daniel Tricol, Paris ,Litec, 2011, p. 61 et ss.
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التزاماته باأمانة وثقة، وكان القانون املدين ال�سوي�رشي وا�سحًا جدًا يف تاأكيد اأن ح�سن 

النية هو ال�سابط ل�سلوك ال�سخ�س؛ اإذ ن�ست املادة )2/2(على اأنه: »يلزم كل �سخ�س 

التجارة  قانون  وربط  النية«.  ح�سن  لقواعد  وفقًا  التزاماته  وتنفيذ  حقوقه  مبمار�سة 

19( من   /2010 املادة  بال�سلوك، عندما ن�ست  النية  1981 ح�سن  املوحد  الأمريكي 

الق�سم الأول على اأن: »ح�سن النية يعني ال�سدق يف الواقع عند الت�رشف اأو التعامالت 

اإن:  بو�سوح  القول  اإىل  للقانون  الثاين  الق�سم  من   )203( املادة  وذهبت  به«،  املتعلقة 

»ح�سن النية يعني ال�سدق يف الواقع ومالحظة املعايري التجارية املعقولة للتعامل النزيه 

.
)1(

يف التجارة«

واإذا ولينا وجهنا �سطر قانون املعامالت املدنية الإمارتي جنده ربط �سلوك ال�سخ�س 

كان  اإذا   –  1« اأنه:  على   )383( املادة  ن�ست  اإذ  عامة،  كقاعدة  بعناية،  باللتزام  املعتاد 

املطلوب من املدين هو املحافظة على ال�سيء اأو القيام باإدارته اأو توخي احليطة يف تنفيذ 

التزامه، فاإنه يكون قد وفى باللتزام اإذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما يبذله ال�سخ�س 

التفاق على غري  اأو  القانون  ين�س  ما مل  املق�سود، هذا  الغر�س  يتحقق  العادي ولو مل 

ذلك. 2 – ويف جميع الأحوال يبقى املدين م�سوؤوًل عما ياأتيه من غ�س اأو خطاأ ج�سيم«. 

مفهوم  حدد   2016 ل�سنة   )2( رقم  اجلديد  الإماراتي  ال�رشكات  قانون  اأن  والغريب 

فه  ال�سخ�س املعتاد يف مادته الأوىل من خالل ا�ستخدام م�سطلح ال�سخ�س احلري�س، فعرَّ

باأنه: »ال�سخ�س الذي يتمتع باخلربة الكافية واللتزام الواجب يف اآداء عمله«.

احل�سن  ال�سلوك  لتحديد  املو�سوعي  املعيار  اأن  اأعاله  الن�سو�س  من  ن�ستخل�س 

هو الأن�سب، لتعذر �سرب غور باطن ال�سخ�س ومعرفة ما يريد وماذا يفكر واأين تتجه 

املتيقن،  القدر  هو  لأنه  الباطن  مع  الظاهر  تطابق  افرتا�س  ينبغي  لذا  احلقيقة،  اإرادته 

»لأن دليل ال�سيء يف الأمور الباطنة يقوم مقامه«، كما يقول الأ�سوليون، والظن الغالب 

ينزل منزلة �سيغة احلقيقة. ويقام ال�سبب الظاهر »الدال على مراده وهو �سيغة العموم 

«. ف�رشورة التعامل تفر�س العمل 
)2(

مقام حقيقة الباطن الذي ل يتو�سل اإليه اإل بحرج

)1( راجع يف تفا�سيل ن�سو�س القانون الأمريكي، �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 122 – 123.

والتوزيع،  للن�رش  النفائ�س  دار  الإ�سالمي،  الفقه  يف  وتطبيقاته  واأحكامه  ال�سك  احلوارنة،  حممد  اإبراهيم  عن،  نقاًل   )2(

عمان، الأردن، ط1، 2006، �س370.
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اإ�سابته،  الأحكام لندرة خطئه وعليه  الباطن، فيثبت عليه  )الظاهر( لتعذر علم  بالظن 

.
)2(

، والغالب ليرتك للنادر
)1(

كما يقول القرايف يف كتابه الذخرية

واإن  ال�سخ�س،  �سلوك  لتحديد  املو�سوعي  باملعيار  التو�سل  ينبغي  ذلك  اأجل  من 

الأ�سل  لأن  اأخرى،  اأحيان  يف  للعقد  امللزمة  القوة  ويف  اأحيانًا،  الإرادة  حرية  يف  يوؤثر  كان 

الغري  حقوق  حماية  ولكن  لالإن�سان،  الباطنة  النية  متثل  التي  احلقيقية  الإرادة  العتبار  يف 

باملعيار  التم�سك  يتطلب  �سخ�س  اأي  �سلوك  يف  التباين  وح�رش  التعامل  ا�ستقرار  و�سمان 

. وقد غلب على قانون املعامالت املدنية الإماراتي املعيار املو�سوعي يف حتديد 
)3(

املو�سوعي

�سلوك ال�سخ�س ح�سن النية )املعتاد(، واإن مل يتخل عن املعيار ال�سخ�سي نهائيًا.

املطلب الثاني
تقدير معيار السلوك الحسن في قانون املعامالت املدنية

ال�سلوك  حتديد  يف  املو�سوعي  باملعيار  الإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  مت�سك 

احل�سن )فرع اأول(، لكنه مل يهمل املعيار ال�سخ�سي متامًا )فرع ثان(.

الفرع األول

املعيار املوضوعي للسلوك الحسن

ال�سخ�س  معيار  توؤكد  الإماراتي  املدين  املعامالت  قانون  يف  عدة  ن�سو�س  وردت 

اأو �سمنًا يف م�سادر اللتزام  املعتاد لتحديد �سلوك املتعامل احل�سن؛ تناولته �رشاحة 

)اأوًل( ويف اآثار اللتزام )ثانيًا( ويف احلقوق العينية )ثالثًا(.

أواًل – السلوك الحسن في نظرية االلتزام:

مل يحدد قانون املعامالت املدنية معيارًا عامًا لل�سلوك احل�سن يف نظرية اللتزام، 

)1( الذخرية للقرايف، جامعة الأزهر، 1968، 1961، نقاًل عن اأحمد الندوي، املرجع ال�سابق، �س 116 – 117.

)2( املرجع اأعاله.

)3( راجع يف تفا�سيل ال�سخ�س املعتاد باللغة الفرن�سية :

N. De La Batie, appréciation in abstracto et appréciation in concertos en droit civil 
français, éd. LGDJ, Paris 1965, n 18, P. 5, J. Frossrad, la distinction des obligations de 
moyen et des obligation de résultat, LGDJ, Paris 1965, n 2, P. 1
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واإمنا تناوله مبفاهيم خمتلفة تت�سمن ال�سلوك احل�سن �رشاحة اأو �سمنًا.

1 – السلوك الحسن في نظرية العقد:

بع�سًا  بع�سهما  مع  التعامل  اإىل  املتعاقدان  ي�سعى  اأن  ال�سحيح  التعاقد  يتطلب 

بح�سن نية، �سواء اأكان يف مرحلة ما قبل التعقاد اأم يف مرحلة انعقاد العقد ونفاذه.

أ – مرحلة املفاوضات العقدية وحسن النية:

على  التزامات  ترتب  ل  لهذا  التعاقد،  قبل  ما  مرحلة  يف  العقدية  املفاو�سات  تقع 

اأطرافها يف الأ�سل، ولكن تكمن اأهميتها يف حتديد م�سار العقد، من حيث حتديد عنا�رشه 

اجلوهرية، و�سمان التوازن العقدي بني الأطراف ونبذ الإذعان، واإعطاء م�ساحة كافية 

التخلي عنه. ول يتطلب من  اأو  التعاقد  الكاملة يف قبول  لكل طرف يف ممار�سة حريته 

يتعامل كل  واأن  ي�ستغل بع�سهما بع�سًا،  النية، فال  اأي �سيء �سوى ح�سن  اأي طرف 

واحد ب�رشف واأمانة؛ فال يقطع اأحدهما املفاو�سات تع�سفًا؛ فاإذا قطعها اأحدهما دون 

مربر معقول عد �سيئ النية، حتى لو مل تكن لديه نية الإ�رشار بالآخر، ول يجوز لأي 

طرف اإف�ساء الأ�رشار، وعلى كل طرف اأن يزود الآخر باملعلومات ال�رشورية اخلا�سة 

مبو�سوع التعاقد، واأن يقدم الن�سح وامل�سورة اخلا�سة باملخاطر الناجمة عن التعاقد، 

ثانية  �سفقة  من  الآخر  حرمان  �سوى  ل�سيء  ل  هو  التفاو�س  من  الهدف  يكون  واأل 

.
)1(

يرغب املتعامل هو فيها

وقد داأبت الت�رشيعات املدنية احلديثة على و�سع ن�سو�س تلزم اأطراف التفاو�س 

ولكن   ،
)2(

كندا يف   )Québec( لولية  املدين  القانون  منها  النيه،  ح�سن  بقواعد  التقيد 

الن�سحاب  يف  طرف  لأي  احلرية  واإعطاء  التعاقد  حرية  عن  املذكور  القانون  يتخل  مل 

)1( راجع يف ذلك، اأحمد ال�سعيد الزقرد، نحو نظرية عامة ل�سياغة العقود، درا�سة مقارنة يف مدى القوة امللزمة للم�ستندات 

العقدية، جملة احلقوق، جامعة الكويت، ع 3، �س 25، الكويت 2001، �س 75 – 96، �س 256، ومابعدها، م�سطفى 

حممد  ومابعدها،   121 �س  حممد اجلمال، ال�سعي للتعاقد يف القانون املقارن، دار احللبي للن�رش، بريوت، 2001، 

ح�سام حممود لطفي، امل�سوؤولية املدنية يف مرحلة التفاو�س، القاهرة 1995، �س14 ومابعدها.

F. Terre, autres, droit civil, des obligations, 5 éd. 1993, n 177, p. 138.
)2( راجع املادة )301/ 2(، وقد �سار على نف�س املنوال التوجيه الأوروبي اخلا�س باملبادئ العامة للعقود يف املادة )51( 

التعاقد  اأطراف  التزام  على   ،)1112  ،1104( املادتني  يف  الفرن�سي  املدين  للقانون  اجلديد  التعديل  ن�س  وقد  منه، 

بح�سن النية عند التفاو�س، واأكد يف حالة الإخالل لتبطق قواعد امل�سوؤولية التق�سريية. 
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من  التفاو�س  يطيل  واأل  بالآخر،  �رشرًا  ان�سحابه  يلحق  األ  �رشيطة  التفاو�س،  من 

 .
)1(

اأجل التفاو�س فقط لكي يك�سب الوقت اأو للح�سول على اأ�رشار من الطرف الآخر

الأخري،  التعديل  قبل  الفرن�سي،  املدين  القانون  يف  ن�س  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 

التزم بها  الفرن�سي  الق�ساء  اأن  اإل  التفاو�س  النية عند  اللتزام بح�سن  الأطراف  يلزم 

اأحد  اأن قطع  اإىل  الفرن�سية  النق�س  ال�سياق ذهبت حمكمة  املختلفة. ويف هذا  اأحكامه  يف 

اأطراف املفاو�سات بعد اثني وع�رشين �سهرًا من التفاو�س يعد �سلوكًا خمالفًا لقواعد 

. واأكدت حمكمة ا�ستئناف)Versailles( اأن عر�س البلدية بيع الأر�س 
)2(

ح�سن النية

ل�رشكة عقارات مببلغ قدره )250( فرنكًا للمرت، ثم عر�سها على �رشكة اأخرى مببلغ 

اإف�سال  منه  الهدف  النية،  ح�سن  مع  يتعار�س  �سلوكًا  يعد  للمرت  فرنكًا   )150( قدره 

.
)3(

املفاو�سات بني الطرفني

ومل يرد ن�س �رشيح يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي يوؤكد تقييد املتفاو�سني 

اإن املادة )141(  بقواعد ح�سن النية، وترك الأمر للقا�سي لتحديدها. وميكن القول 

»واإذا  اأنه:  على  ن�ست  اإذ  التفاو�س؛  مرحلة  مراجعة  يف  القا�سي  �سالحية  اإىل  ت�سري 

ال�رشوط املو�سوعية  الأ�سا�سية لاللتزام وعلى باقي  العنا�رش  املتعاقدان على  اتفق 

عليها  يتفقان  تف�سيلية  مب�سائل  واحتفظا  اأ�سا�سية،  الطرفان  يعتربها  التي  الأخرى 

اأن العقد ل ينعقد عند عدم التفاق على هذه امل�سائل فيعترب  فيما بعد، ومل ي�سرتطا 

العقد قد انعقد، واإذا قام خالف على امل�سائل التي مل يتم التفاق عليها فاإن القا�سي 

املعاملة  اإىل طبيعة  الإحالة  القانون«. وتعني  املعاملة لأحكام  لطبيعة  بها طبقًا  يحكم 

الرجوع اإىل ما مت التفاو�س عليه ومدى التزام الأطراف بقواعد ح�سن النية وال�سلوك 

)2/1112( من  املادة  العقدية، ون�ست  املفاو�سات  النية يف  )Québec( وح�سن  )1( راجع مناق�سة ن�س قانون ولية 

تقوم  الإخالل  حالة  ويف  الأ�رشار،  ك�سف  عدم  على   ،2016  /2  /16 القانون املعدل للقانون املدين الفرن�سي يف 

امل�سوؤولية التق�رشية.

H. Lmoquen, good faith in Scots law of contract an undisclosed Principe? In A.D.M. 
Forte ed. Good faith in contract and property law, Hart publishing, Exford, 1999, 5 – 
37, p. 4 – 13, P. Ancel, op. cit. p. 97.
(2) Cass. Com. 20 mars 1992, JCP, 1993, 11, 17543, note, J. Schmidt, cite par B. 

Jaluzat, op. cit. n 1285, p. 363.
(3) CA, Versailles, 21 septembre, 1995, RTD, civ. Obs. J. Mastre, cite par B. Jaluzat, 

op. n 1286, p. 364.



�أ. د. نوري حمد خاطر 

63 مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - العدد 1 - السنة الخامسة - العدد التسلسلي )17( - جمادى اآلخرة 1438هـ - مارس 2017 م

قواعد  اإىل  الرجوع  فيعني  القانون  اأحكام  اإىل  الن�س  اإحالة  اأما  التعامل.  يف  املعتاد 

ونظرية  العقد،  لنظرية  املف�رشة  الن�سو�س  جانب  اإىل  احلق،  ا�ستعمال  يف  التع�سف 

العالقة  اأطراف  التزام  من  التحقق  اإىل  القا�سي  تر�سد  احلق  ا�ستعمال  يف  التع�سف 

بال�سلوك احل�سن عند ممار�سة حقوقهم، ومل يكن يف نية اأي طرف الإ�رشار بالآخر اأو 

تغليب م�سلحته، اأو اأن �سلوك اأحدهما �سلوك يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية اأو العرف 

. وهذا تاأكيد وا�سح على حث �ساحب احلق على توخي احلذر والأمانة 
)1(

اأو العادة

قانون  يف  ن�سو�س  وجود  اأن  ونعتقد  نوعها.  كان  اأيًا  حقوقه  ممار�سة  يف  والثقة 

يف  املتفاو�سني  �سلوك  ل�سبط  كافية  احلق  ا�ستخدام  يف  للتع�سف  تت�سدى  املعامالت 

التزامات عقدية بني الأطراف، وتعطي  العقد، مادامت املفاو�سات العقدية ل تن�سئ 

احلرية لكل طرف يف اختيار اإبرام العقد اأو التخلي عنه، والهدف من تاأكيد ح�سن النية 

يف املفاو�سات هو منع اأي انحراف عن ال�سلوك احل�سن يف التعامل.

ب – حسن سلوك املتعاقد عند االنعقاد:

اإبرام  تكفلت ن�سو�س عدة يف قانون املعامالت املدنية ب�سمان �سلوك املتعاقد عند 

عدم  ت�سمن  العامة  والآداب  العام  النظام  وقواعد  الإرادة  عيوب  قواعد  ولعل  العقد، 

�سلوك املتعاقد �سلوكًا ي�رش بالطرف الآخر؛ فهي تلزمه بعدم الق�رش يف التعاقد وعدم 

اخلداع والحتيال، والتعامل ب�سكل م�رشوع، واأي �سلوك خمالف يعر�س �ساحبه اإىل 

امل�ساءلة وحرمانه من التعاقد، اإما عن طريق بطالن العقد اأو من خالل احلكم بف�سخه 

، ولكن هناك التزامات مرتبطة ب�سلوك املتعاقد مبا�رشة وح�سن 
)2(

اأو احلكم بعدم نفاذه

نيته مل ين�س عليها القانون �رشاحة، واإمنا تناولها بن�سو�س عامة؛ مثل اللتزام بتقدمي 

 .
)3(

نفاذه وعند  العقد  اإبرام  عند  والإر�ساد  الن�سح  وتقدمي  فيها،  وال�سدق  املعلومات 

قانونية  التزامات  اأم  التزامات عقدية  اإذا هي  فيما  تكييفها،  الفقه والق�ساء يف  واختلف 

، فقد ذهب الق�ساء الفرن�سي، على �سبيل 
)4(

يفر�سها ح�سن التعامل وال�سلوك احل�سن

)1( راجع املادة )106( من قانون املعامالت

املدنية. املعامالت  قانون  من   )218 – )2( راجع املواد )176 – 198، 205 

)3( راجع يف �ساأن اللتزام بالأخبار، حممد ال�سيد عمران، اللتزام بالأخبار، دار املطبوعات اجلامعية، ال�سكندرية، 1999.

(4)  B. Fages, le comportement du contractant, thèse, Axe – Marseille, 1997, n 489, p. 266.
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املتعاقد  عمالئها  لأحد  املايل  بالو�سع  التاأمني  ل�رشكة  البنك  حتذير  عدم  اأن  اإىل  املثال، 

مع �رشكة التاأمني، يعد اإخالًل بالتزام عقدي بعدم التحذير والإر�ساد يرتب م�سوؤولية 

، يف حني اعتربت التزام 
)1(

عقدية طبقًا لن�س املادة )1147( من القانون املدين الفرن�سي

الطبيب باإعالم املري�س عن خماطر العالج التزامًا قانونيًا يرتب الإخالل به م�سوؤولية 

. ومييل الفقه الفرن�سي اإىل اعتبار اللتزامات املرتبطة بح�سن النية التزامات 
)2(

غري عقدية

 .
)3(

عقدية، لأنها جوهر التعامل القائم على الثقة والتعاون واللتزام بال�سلوك احل�سن

وهذا ما اأخذ به التعديل اجلديد للقانون املدين الفرن�سي يف نظرية العقد، عندما ن�س على 

.
)4(

اإلزام كل طرف يف العقد تقدمي املعلومات التي تفر�سها قواعد ح�سن النية

اإذ مل  اللتزامات؛  الإماراتي عن م�سدر هذه  املدنية  املعامالت  قانون  يف�سح  ومل 

ي�سع ن�سًا عامًا و�رشيحًا يلزم بها كل متعاقد. تفرقت الن�سو�س هنا وهناك، فقد ن�س 

البائع بالإف�ساح عن الثمن احلقيقي  اإلزام  يف عقد البيع، يف باب بيوعات الأمانة، على 

األزم  كما   .
)5(

عقدية م�سوؤولية  عليه  يرتتب  اإخالله  حالة  ويف  املبيع،  به  ا�سرتى  الذي 

املوؤمن له يف عقد التاأمني بتقدمي معلومات �سحيحة ودقيقة عند انعقاده وعند نفاذه، عن 

املخاطر املوؤمن �سدها؛ اإذ ن�ست املادة )1033( على اأنه: »1– اإذا كتم املوؤمن له ب�سوء 

نية اأمرًا اأو قدم بيانًا غري �سحيح ب�سورة تقلل من اأهمية املخاطر املوؤمن منها اأو توؤدي 

اإىل تغيري يف مو�سوعها، اأو اإذا اأخل عن غ�س بالوفاء مما تعهد به، كان للموؤمن اأن يطلب 

الغ�س  انتفى  – واإذا   2 الطلب.  امل�ستحقة قبل هذا  بالأق�ساط  له  العقد مع احلكم  ف�سخ 

اأو �سوء النية فاإنه يجب على املوؤمن عند طلبه الف�سخ اأن يرد للموؤمن له الأق�ساط التي 

دفعها اأو يرد منها القدر الذي مل يحتمل يف مقابلة خطر ما.«. ل�سك اأن هذه اللتزامات 

(1)  Cass. civ. 1, 19 nov. 2009, n 07 – 21382, Bull. Civ. N 23, cite par P. Ancel, op. cit. p. 99.
ن�سري اإىل اأن التعديل اجلديد للقانون املدين الفرن�سي قد �رشع اللتزام بتقدمي املعلومات، فاأ�سبح كل متعاقد ملزمًا بتقدمي 

الن�سح والإ ر�ساد واملعلومات ال�رشورية، اإذا كان الطرف الآخر يجهلها، راجع املادة )1112/ 1( من التعديل اجلديد. اإىل 

جانب التزام كل متعاقد بواجب ح�سن النية عند تكوين العقد، املادة )1104( من التعديل اجلديد. 

(2)  Cass. civ. 1 juin 2010, n 09 – 1359, cite par P. Ancel, op. cit. p. 99.
(3) D. Mazeaud, la réforme du droit francais des contrats, 2010, 44, R.J.T., 243 cite 

par P. Ancel, p. 91 
 )4( راجع املادة )1112( من التعديل اجلديد للقانون املدين الفرن�سي.

)5( راجع املادة )506(.
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م�سدرها ح�سن النية، ويجد املتعاقد نف�سه ملزمًا عقديًا بتقدمي املعلومات الكافية التي 

يحتاجها الطرف الآخر، فعليه اأن ي�سلك ال�سلوك احل�سن من �سدق واأمانة، جتنبًا لأي 

.
)1(

م�ساءلة قانونية

ج – حسن سلوك املتعاقد عند نفاذ العقد:

تنفيذ  عند  يتحدد  احل�سن  املتعاقد  �سلوك  اأن  اإىل  املدين  القانون  فقه  غالبية  مييل 

طبقًا  بتنفيذها  وذلك  العقد  اآثار  بتحمل  اللتزام  يف  املتعاقد  جدية  به  تظهر  اإذ  العقد؛ 

النية.  ُعدَّ �سيئ  التزم به،  اأو انحرف عن م�سمون ما  ملا مت التفاق عليه، فاإذا تقاع�س 

ويحر�س جانب من الفقه على ح�رش تطبيق ح�سن النية على تنفيذ العقد دون انعقاده، 

لأن فر�سها يف النعقاد يعني امل�سا�س بحرية التعاقد والقوة امللزمة للعقد، خا�سة اإذا 

منح القا�سي �سلطة يف مراجعة �رشوط انعقاد العقد طبقًا لقواعد ح�سن النية. من اأجل 

ذلك توقف القانون املدين الفرن�سي، قبل التعديل، يف تطبيق ح�سن النية عند تنفيذ العقد 

اأن ح�سن  ، على الرغم من ادعاء بع�س فقهاء القانون املدين الفرن�سي 
)2(

دون انعقاده

منطقًيا  الفرن�سي  املدين  القانون  موقف  يكون  قد   .
)3(

كاملة العقود  نظرية  حتكم  النية 

اإىل حد ما لأن تو�سيع �سلطة القا�سي يف مناق�سة العقد كاماًل طبقًا لقواعد ح�سن النية 

�سوف يهدم فكرة اأ�سا�سية وهي اأن للعقد قوة القانون يف اإلزام اأطرافه بتنفيذ العقد طبقًا 

ملا ا�ستمل عليه التفاق، فلو �سمحنا للقا�سي القول اإن الإكراه ال�سادر من الغري ل يوؤثر 

يف ح�سن نية املتعاقد رغم علمه به، يعني ذلك اأن املتعاقد الآخر املكره ل ي�ستطيع الطعن 

بالعيب، وهذا م�سا�س وا�سح يف حريته بالتعاقد؛ لهذا ل نرى �رشورة وجود ن�س عام 

حل�سن النية يف نظرية العقد، لوجود ن�سو�س اأخرى ت�سبط �سلوك املتعاقد مثل قواعد 

النظام العام والآداب العامة ونظرية التع�سف با�ستعمال احلق ونظرية عيوب الإرادة 

ونظرية الباعث الدافع للتعاقد، وهي كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع ح�سن النية.

 )1( راجع يف تفا�سيل هذا الن�س، نوري حمد خاطر وعدنان اإبراهيم �رشحان، الأ�سا�س القانوين للتزام املوؤمن له بتقدمي 

املعلومات، درا�سة نقدية يف قانون التاأمني الفرن�سي وقانون املعامالت املدنية الإماراتي، جملة احلقوق، جامعة الكويت، 

ع 1 �س 31، مار�س 2007، �س264 ومابعدها، جالل حممد اإبراهيم، التاأمني وفقًا للقانون الكويتي، درا�سة مقارنة يف 

القانونني الفرن�سي وامل�رشي، جامعة الكويت، 1989، ف 351، �س 575.

)2 ( راجع املادة )1134/ 3( من القانون املدين الفرن�سي، وراجع كذلك املادة )148/ 1( من القانون املدين امل�رشي.

(3)   J. Gestin, la notion derreur, op. cit. n 84, p.99
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يف  النية  ح�سن  ح�رش  يف  منطقيًا  املدنية  املعامالت  قانون  نهج  كان  ذلك  اأجل  من 

ا�ستمل  ملا  طبقًا  العقد  تنفيذ  – يجب   1« اأنه:  على   )264( املادة  ن�ست  اإذ  العقد؛  تنفيذ 

عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية....«. يقيد هذا الن�س �سلطة القا�سي حتمًا 

يف تف�سري العقد مبا ل يتعار�س واإرادة املتعاقدين، لأن الن�س قدم م�سطلح ما ا�ستمل 

عليه العقد على ح�سن النية هذا اأوًل، وتاأكيده يف املادة )265( على عدم النحراف عن 

، اإذا كانت وا�سحة ل لب�س بها. ول يرتتب على ذلك 
)1(

عبارات العقد عند التف�سري ثانيًا

الأخذ  �رشورة  الثانية  الفقرة  يف  اأكدت  ذاتها  فاملادة  املتعاقدين،  �سلوك  ح�سن  جتاهل 

بنظر العتبار بالأمانة والثقة بني املتعاقدين، وفقًا للعرف اجلاري؛ اإذ ن�ست: »اأما اإذا 

كان هناك حمل لتف�سري العقد يجب البحث عن النية امل�سرتكة للمتعاقدين دون الوقوف 

عند املعنى احلريف لالألفاظ مع ال�ستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل ومبا ينبغي اأن يتوافر 

الن�س  تاأكيد  اإن  املعامالت«.  يف  اجلاري  للعرف  وفقًا  املتعاقدين  بني  وثقة  اأمانة  من 

التم�سك بطبيعة التعامل وبالثقة والأمانة يعني �رشورة البحث عن املعيار املو�سوعي 

اإل من  اإذ ل ميكن الك�سف عن النية امل�سرتكة  لتحديد �سلوك املتعاقد عند تنفيذ العقد؛ 

خالل �سلوك املتعاقدين طبقًا لقواعد التعامل والعرف اللذين ير�سدان املتعاقد اإىل اتباع 

ال�سلوك احل�سن املتعارف عليه يف بيئة التعامل، فاإذا انحرف املتعاقد عن ال�سلوك املعتاد 

يف التعامل من خالل النظر اإىل مركزه وم�سلحته والأ�رشار التي ي�سببها �سلوكه عند 

التنفيذ يحا�سب؛ فاعرتا�س املوؤجر املالك على ا�ستخدام امل�ستاأجر لقطًا تلفزيونيًا على 

�سطح البناية يعد اعرتا�سًا خمالفًا لل�سلوك احل�سن؛ اإذ يريد اأن يحرم امل�ستاأجر من حقه 

اإخالًل  ُيعد  البناية  يف  الآخرين  امل�ستاأجرين  على  اعرتا�سه  وعدم  اأوًل،  الإعالم  حرية 

.
)2(

مببداأ امل�ساواة ثانيًا

2 – حسن السلوك في الفعل الضار والفعل النافع:

مع  بالغري  الإ�رشار  عدم  وهو  عمومًا  ال�سار  الفعل  يف  مطلوب  احل�سن  ال�سلوك 

تطبيقات خا�سة له، وهو مطلوب يف الفعل النافع اأي�سًا.

)1( راجع حممد �رشيف اأحمد، نظرية تف�سري الن�سو�س املدنية، درا�سة مقارنة بني الفقهني املدين والإ�سالمي، التف�سري 

للن�رش والإعالن )اأروقة(، عمان 2015، �س296 ومابعدها.

(2)  B. Jaluzat, op. cit. n 310, p. 84 – 85, n314, p. 85.



�أ. د. نوري حمد خاطر 

67 مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - العدد 1 - السنة الخامسة - العدد التسلسلي )17( - جمادى اآلخرة 1438هـ - مارس 2017 م

أ – في الفعل الضار:

مل يعتمد قانون املعامالت املدنية الإماراتي معيار �سلوك ال�سخ�س املعتاد يف حتديد 

م�سوؤولية املت�سبب لل�رشر يف قواعد امل�سوؤولية ال�سخ�سية للفعل ال�سار؛ اإذ تبنى نظرية 

�سلوك  اإىل  النظر  دون  بال�رشر،  الفعل  �سلة  على  تعتمد  والتي   ،
)1(

والت�سبب املبا�رشة 

املو�سوعية  النظرية  اعتمد  الإماراتي  القانون  اإن  القول  ميكن  ول  املعتاد.  ال�سخ�س 

للم�سوؤولية غري العقدية؛ لأن هذه الأخرية مل ت�ستغن عن نظرية اخلطاأ نهائيًا، �سوى 

اأنها قا�ست �سلوك الفاعل ب�سلوك ال�سخ�س املعتاد، ومل تعفه من عن�رش الإدراك الذي 

رف�سه قانون املعامالت املدنية الإماراتي متامًا يف املادة )282(؛ اإذ ن�ست على اأنه: »كل 

.
)2(

اإ�رشار بالغري ُيلزم فاعله ولو غري مميز ب�سمان ال�رشر«

الفعل  يف  )احل�سن(  املعتاد  ال�سلوك  معيار  عن  الإماراتي  القانون  يتخلَّ  مل  ولكن 

ال�سار، فعاد واعتمده يف حرا�سة احليوان وحرا�سة ال�سيء وم�سوؤولية متويل الرقابة 

جميعًا،  احلالت  هذه  يف  امل�سوؤولية،  لقيام  ا�سرتط  اإذ  الغري؛  فعل  عن  امل�سوؤولية  ويف 

انحراف امل�سوؤول عن احلرا�سة اأو عن التابع اأو متويل الرقابة عن ال�سلوك املعتاد، اأي 

. ومن يوؤدي 
)3(

التق�سري بواجب الرقابة اأو عدم التحرز يف حرا�سة الأ�سياء اأو احليوان

واجبًا تنفيذًا لأمر �سادر من رئي�سه اأو اأنه يعتقد ذلك، عليه اأن يتحرى ال�سلوك احلذر 

. ويف ذلك ذهبت حمكمة متييز دبي 
)4(

املن�سبط، اأي�سًا وفق ما يق�سي به ال�سلوك املعتاد

اإىل م�ساءلة رجال ال�رشطة عن تعوي�س الأ�رشار التي �سببوها للغري نتيجة جتاوزهم 

الخت�سا�سات املحددة لهم يف القانون؛ لأن �سلوكهم يعد انحرافًا عن ال�سلوك املاألوف 

.
)5(

لرجال ال�رشطة

)1( راجع املواد )282 – 284(، وراجع يف تفا�سيل املبا�رشة والت�سبب، م�سطفى الزرقا، الفعل ال�سار وال�سمان فيه، دار 

العلم، دم�سق 1988، �س 71 وما بعدها، عدنان اإبراهيم �رشحان ونوري حمد خاطر، �رشح القانون املدين، م�سادر 

احلقوق ال�سخ�سية )اللتزامات(، درا�سة مقارنة، عمان – اربد، 1997، ف 426، �س 397.

وائل  دار  من�سورات  اخلطاأ،   ،2 ج  امل�سوؤولية،  يف  املب�سوط  ذنون،  علي  ح�سن  املو�سوعية،  النظرية  �ساأن  يف  راجع   )2(

للن�رش، عمان، 2004، ف 172، �س 143 وما بعدها، وراجع اأن�سار النظرية املو�سوعية يف القانون الفرن�سي :

H. Mazeaud, la faute objective et la responsabilite sans faute, D. 1985, Chron. P. 13.
)3( راجع املواد )309،  313 – 316(

)4( راجع املادة 289من قانون املعامالت.

)5( طعن رقم )2001/ 265( قي 20/ 1/ 2002، عو�س ح�سن النور، املرجع ال�سابق، �س 179.



وظائف حسن النية يف قانون املعامالت املدنية اإلماراتي

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - العدد 1 - السنة الخامسة - العدد التسلسلي )17( - جمادى اآلخرة 1438هـ - مارس 2017 م68

ب – حسن السلوك في الفعل النافع:

فحث  الف�سالة؛  يف  املعامالت  قانون  يف  النافع  الفعل  يف  املفتقر  نية  ح�سن  تربز 

عند  الآخرين  م�ساعدة  على  بحثهم  الأفراد  بني  الجتماعي  الت�سامن  على  القانون 

احلاجة وال�رشورة، ومن حقهم ا�سرتداد ما اأنفقوه يف �سبيل ذلك. وهذا يدخل �سمن 

حازها  التي  الأ�سياء  على  باملحافظة  كذلك  الف�سويل  القانون  واألزم  احل�سن،  ال�سلوك 

.
)1(

ب�سب الف�سالة واأن يعتني بها عناية الوكيل املعتاد

– حسن السلوك في آثار االلتزام:

التم�سك بال�سلوك احل�سن  املدين على  اآثار اللتزام حتث  وردت ن�سو�س عدة يف 

اإىل  اأي�سًا  الدائن  ودعت   ،
)2(

بالدائنني الإ�رشار  وعدم  بالتزاماته  الوفاء  على  واحلر�س 

التعاون مع املدين عند التنفيذ، فقد ن�ست املادة )383( على ذلك �رشاحة يف حث املدين 

كان  »اإذا  اأنه:  على  ن�ست  اإذ  بعناية؛  اللتزام  يف  ربطته  اأنها  اإل  بالتزاماته  الوفاء  على 

املطلوب من املدين هو املحافظة على ال�سيء اأو القيام باإدارته اأو توخي احليطة يف تنفيذ 

التزام، فاإنه يكون قد وفى باللتزام اإذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما يبذله ال�سخ�س 

العادي، ولو مل يتحقق الغر�س املق�سود، هذا ما مل ين�س القانون اأو التفاق على غري 

ذلك...«. وكرر الن�س ذاته يف موا�سع اأخرى منها التزام امل�ستاأجر باملحافظة على العني 

.
)4(

، اأو اإذا كانت يد املدين على ال�سيءعمومًا يد اأمانة
)3(

املوؤجرة

واملدين ملزم عمومًا، كما ذكرنا، باأن ي�سلك ال�سلوك احل�سن يف كل ت�رشفاته املالية 

يف مواجهة الدائنني، �سواء اأكان مليئًا ماليًا اأم �سعيفًا؛ فاإذا كان مليئًا عليه اأن يحر�س يف 

الوفاء عند ال�ستحقاق، ويبتعد عن العنت، لأن ذلك يعر�سه للم�سوؤولية يف التعوي�س 

، فالعنت ي�ساوي �سوء ال�سلوك اأي �سوء النية. وقد �سدد الق�ساء الإماراتي 
)5(

من الدائن

�رشوطًا  وحدد  النقدي،  دينه  تنفيذ  عن  تاأخر  اإذا  التعوي�س  عن  املدين  م�سوؤولية  على 

)1( راجع )324، 330( من القانون املعامالت.

)2( راجع املادة )344( من قانون املعامالت املدنية.

)3( راجع املادة )776(

)4( راجع املادة )309( وراجع  اأي�سًا املواد )932، 967، 1004، 1472، 1340( .

)5( راجع املادة )385(.
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وا�سحًة لتحديد �سوء نية املدين يف التاأخر عن الوفاء وم�سوؤوليته عن التعوي�س، فقد 

جاء يف قرار للمحكمة الحتادية العليا اأنه اإذا كان حمل اللتزام نقودًا وتاأخر املدين عن 

الوفاء به وكان مو�رشًا يجوز فر�س فوائد تاأخريية لأن املدين حرم الدائن من النتفاع 

، وعدم مبا�رشة املطور تنفيذ املقاولة وكان ملتزمًا بالت�سليم خالل مدة اأق�ساها 
)1(

باملال

اأربعة وع�رشون �سهرًا يعد �سلوكًا خمالفًا حل�سن النية؛ اإذ لي�س من حق املطور اأن يحدد 

.
)2(

مبفرده تاريخ ت�سليم الوحدات ال�سكنية

ال�سلوك  ي�سلك  اأن  فعليه  مع�رشًا،  كان  اإذا  املدين  على  امل�سوؤولية  القانون  و�سدد 

احل�سن يف ت�رشفاته املالية، فاإذا كان له ديون لدى الغري عليه اأن يطالب بها، واإل توىل 

باأمواله،  املدين  يت�رشف  واأن   ،
)3(

املبا�رشة غري  الدعوى  خالل  من  ذلك  اأمر  الدائنون 

؛ فاإذا 
)4(

وهو مع�رش، ت�رشفًا غري �سار بالدائنني واإل تعر�س للطعن منهم يف ت�رشفاته

باأجرة  ا�ستاأجر بيتًا  النية، واإذا  قام ب�رشاء �سيارة جديدة غري �رشورية له يعد �سيئ 

 .
)5(

تزيد على الأجرة التي كان يدفعها يف البيت ال�سابق يعد �سيئ النية اأي�سًا يف �سلوكه

الطعن  الدائن من  املدين، لكي يتمكن  الغري مع  الإماراتي تواطوؤ  القانون  ومل ي�سرتط 

بت�رشفات مدينه؛ اإذ اأتاح للدائن اأن يثبت اأن ت�رشف املدين �سار به فقط، اأي يزيد من 

. ولي�س من حق املدين تهريب اأمواله عن طريق العمل اخلداع واإل 
)6(

�سعف ذمته املالية

 .
)7(

تعر�س للطعن بال�سورية من الدائنني، لأن �سلوكه خمالف ل�سلوك املدين ح�سن النية

وحتى اإذا مت احلجر عليه، فهو ملزم باأن يحافظ على �سلوكه احل�سن، فال يخفي اأمواله 

الدائنني وديًا  اإىل ت�سوية حقوق  اآخر، واأن ي�سعى  اأو عنوانه، واأن ل يف�سل دائنًا على 

اإذا  اأما   .
)8(

املحكمة اإخطار  لذلك، واإذا مت تغيري عنوانه عليه  الالزم  املال  لديه  اإذا توافر 

)1( طعن رقم )8( ل�سنة 2015مدين يف 23/ 11/ 2015، املكتب الفني للمحكمة الحتادية العليا.

)2( طعن حمكمة اأبو ظبي رقم )1394( ل�سنة 2009، �س. ق. م. يف 28/ 2/ 2010.

)3( راجع املادة )392( من قانون املعامالت.

)4( راجع املواد )396 – 400( من قانون املعامالت.

(5) CA Versailles, 28 – 6 – 1990, D. 1990, p. 578, note Vallens, cite par, B. Jaluzat, op. 
cit. n 769, p. 206.

)6( راجع املادتني )398(.

)7( راجع املادتني )394 – 395( من قانون املعامالت.

املعامالت قانون  من   )4013 – )8( راجع املواد )401 
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كان التزام املدين القيام بعمل ببذل عناية، فعليه اأن يبذل يف اأداء عمله عناية ال�سخ�س 

املعتاد، ويف ذلك ن�ست املادة )905( من قانون املعامالت على اأنه: »يجب على العامل: 

1 – اأن يوؤدي العمل بنف�سه ويبذل يف تاأديته عناية ال�سخ�س العادي. 2 – واأن يراعي يف 
ت�رشفاته مقت�سيات اللياقة والآداب...«.

ظروفه  مبراعاة  ملزم  القا�سي  فاإن  الق�ساء،  اأمام  نيته  ح�سن  املدين  اأثبت  واإذا 

ومينع تع�سف الدائن باملطالبة ويلزمه التقيد بح�سن النية، فاإذ وجد القا�سي اأن املدين 

قادر على الوفاء، اإذا مت منحه مهلة، ميكن اأن يقرر تـاأجيل الوفاء. ويف ذلك ن�ست املادة 

مبجرد  فورًا  الوفاء  يتم  اأن  – يجب   1« اأنه:  على  املدنية  املعامالت  قانون  من   )359(

 - 2 ترتيب اللتزام نهائيًا يف ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق اأو ن�س يق�سي بغري ذلك. 

على اأنه يجوز للقا�سي يف حالت ا�ستثنائية اإذا مل مينعه ن�س يف القانون اأن ينظر املدين 

اإىل اأجل معقول اأو اآجال ينفذ فيها التزامه اإذا ا�ستدعت حالته ذلك ومل يلحق الدائن من 

هذا التاأجيل �رشر ج�سيم«. و�سددت املادة )430( على ح�سن �سلوك املدين �رشاحة 

ك�رشط ملنح القا�سي مهلة يف الوفاء؛ اإذ ن�ست على اأنه: »اإذا تبني من الت�رشف اأن املدين 

ل يقوم بوفائه اإل عند املقدرة اأو املي�رشة حدد القا�سي اأجل الوفاء مراعيًا موارد املدين 

. ول�سك اأن 
)1(

احلالية وامل�ستقبلية ومقت�سيًا منه عناية احلري�س على الوفاء بالتزامه«

 .
)2(

من اأهم �رشوط منح املهلة ح�سن نية املدين

ولكن ينبغي على الدائن اأن يكون ح�سن النية بدوره ول ي�سعى اإىل اإطالة اأمد النزاع 

من اأجل احل�سول على مزيد من الفوائد على ح�ساب املدين مادام الأخري ح�سن النية، 

اإذا  »اأما  بالقول:  الإماراتي  التجارية  املعامالت  قانون  من   )91( املادة  ن�ست  ذلك  ويف 

تخف�س  اأن  فللمحكمة  نية  ب�سوء  النزاع  اأمد  اإطالة  يف  بحقه  يطالب  وهو  الدائن  ت�سبب 

النزاع بال مربر«. وقد ف�سل  التي طال فيها  املدة  اإطالقًا عن  اأو ل تق�سي بها  الفوائد 

)1( راحع بنف�س الجتاه املادة )272(، ون�سري اإىل اأن قانون املعامالت التجارية رقم )13( ل�سنة 1993 منع على القا�سي 

يف املادة )86( اإعطاء املدين بدين جتاري مهلة اإل لل�سبب الأجنبي.

 )2( عبد العزيز الل�سا�سمة وبيان يو�سف رجب، دور القا�سي يف حتديد التزامات اأطراف العقد، درا�سة القانون املدين 

الأردين موازنة مع بع�س القوانني العربية، جملة موؤتة للبحوث والدرا�سات للعلوم الإن�سانية والجتماعية، جملد 

.110 �س   ،2008 ع2،   ،23
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�سلوكًا  الأخري  �سلك  كلما  الدائن  م�سلحة  على  املدين  م�سلحة  الفرن�سي  الق�ساء 

نيته،  ح�سن  اأثبت  اأي  دينه،  وفاء  على  حر�سه  املدين  واأثبت  النية،  وح�سن  يتعار�س 

فقد رف�س الق�ساء الفرن�سي مطالبة البنك بالتعوي�س، لثبوت التزام الزوجني املدينني 

ت�سديد دينهما بانتظام ملدة خم�سة اأ�سهر، ومل ينقطعا اإل ملدة �سهرين ب�سبب البطالة، 

. واعرتاف املدين 
)1(

ومل ينبهما البنك على التاأخري، ف�سلوكه كان يتعار�س وح�سن النية

اأ�سهر  بع�رشة  مدين  وهو  كاماًل،  ودفعه  �سهرًا  ع�رش  خم�سة  ي�ساوي  مببلغ  مدين  اأنه 

التاأخري  فقط، يدل على ح�سن نيته يف الوفاء، فال يحق للدائن املطالبة بالتعوي�س عن 

خرق  بوجود  امل�ستهلك  اإخبار  يف  الت�سالت  �رشكة  وتق�سري   .
)2(

املدين نية  حل�سن 

 .
)3(

الإ�سافية نتيجة اخلرق بالقيمة  الأر�سي، ل يعطيها احلق يف مطالبته  خلط هاتفه 

وامتناع املوؤجر عن اإ�سالح الأ�رشار التي حلقت بالعني املوؤجرة نتيجة اإع�سار يعطي 

، ورفع 
)4(

احلق للم�ستاأجر يف ف�سخ العقد لتعار�س �سلوك املوؤجر مع قواعد ح�سن النية

املالك املوؤجر ل�سعر العقار حلرمان امل�ستاأجر من حقه يف الأولوية يف ال�رشاء طبقًا لن�س 

املادة )15( من القانون الفرن�سي ال�سادر يف 1989/7/6، يعد �سلوكًا خمالفًا حل�سن 

.
)5(

النية

– السلوك املعتاد في الحقوق العينية:

احلقوق  نطاق  يف  املعتاد  ال�سخ�س  معيار  اعتماد  يف  املعامالت  قانون  يتو�سع  مل 

العينية؛ اإذ اأ�سار اإليه يف م�سار اجلوار غري املاألوفة، ويف حمافظة املنتفع على املال املنتفع 

اإىل  . مل نرجع 
)7(

املال املرهون الدائن املرتهن بالرهن احليازي على  ، وعلى عناية 
)6(

به

(1)  Cass. civ. 1, 13 Janv. 1995, D. 1995, Jurisp. P. 389, note C. Gamin, cite par B. 
Jaluzat, op. cit. n 314, p. 85.

)2( راحع يف هذا احلكم:

B. Jaluzat, op. cit. n 316, p. 86.
(3)  B. Jaluzat, n 1234, p. 349.

)4( املرجع اأعاله.

(5)  Cass. 3 civ. 15 juill. 1995, 2, JCP. 1995, 11, 22528.
)6( راجع املادة )1340(.

)7( راجع املادة )1470(.
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بالن�سبة  اأما   .
)1(

بالعناية املدين  بالتزام  لتعلقهما  املرتهن  الدائن  والتزام  املنتفع  التزام 

باأن  العقار  يف  اجلار   )1144–1136( املواد  األزمت  فقد  املاألوفة،  غري  اجلوار  مل�سار 

اإىل  يوؤدي  فاح�سًا  �رشرًا  باجلار  الإ�رشار  اإىل  يقود  الذي  املعتاد  غري  ال�سلوك  يتجنب 

. ومن 
)2(

وهن »البناء اأو هدمه اأو مينع احلوائج الأ�سلية اأي املنافع املق�سودة من البناء«

ال�سلوكيات املخالفة الأخرى حجب ال�سوء عن نوافذ اجلار اأو اإحداث من�ساآت توؤثر يف 

اأو يربي حيوانات ت�رش بال�سحة العامة، وعليه اأن مينع و�سول اأغ�سان  بناء جاره، 

ال�سخ�س  ب�سلوك  اجلار  �سلوك  ويقا�س  اإليه،  اجلذور  متتد  اأن  اأو  جاره  اإىل  الأ�سجار 

املعتاد، مع ال�ستعانة بقواعد التع�سف با�ستعمال احلق.

الفرع  الثاني

السلوك الحسن باملعيار الشخصي

كان  اإذا  ذاته،  ال�سخ�س  �سلوك  على  ال�سخ�سي  باملعيار  احل�سن  ال�سلوك  يعتمد 

اأمينًا، ويقا�س ذلك كله  ح�سيفًا، �سويًا، �سادقًا يف قوله، وخمل�سًا يف عمله وم�سوؤوًل 

من خالل �سلوكه الذي اعتاد عليه هو دون قيا�سه ب�سخ�س افرتا�سي، ول مينع من 

ال�سياق  اأعراف وعادات. ويف هذا  القا�سي بالظروف املحيطة بال�سخ�س من  ا�ستعانة 

ذهب الفقيه )Malauri( اإىل اأن ال�سخ�س ل يكون ح�سن النية ما مل تكن نيته احلقيقية 

نية  ح�سن  من  للتحقق  الوحيدة  الو�سيلة  هو  النية  عن  والك�سف  ل�سلوكه،  مطابقة 

يعني  النية  ح�سن  اأن  اأكد  عندما   )Pottier( الفقيه  �سبقه  وقد   .
)3(

املتعامل ال�سخ�س 

البحث عن �سلوك ال�سخ�س لذاته، فاإذا كان بائعًا يجب التحقق من اأنه مل يكذب، واأنه 

باع بثمن عادل، واإذا كان م�سرتيًا يجب التحقق فيما اإذا ا�سرتى بثمن عادل دون اإخفاء 

.
)4(

معلومات اأو فيما اإذا دفع البائع اإىل البيع ب�سعر متدن

)1( راجع �سابقًا ف44 ومابعدها.

)2( راجع املادة )1137( من قانون املعامالت.

(3)  Ph. Malauri, note sous Cass. 3, civ. 22 nov. 1995, D. 96, p. 604, cite. par B. Jaluzat, 
n 340, p. 96.

)4( اأ�سار اإليه:

 B. Jaluzat, op. cit., n 340, p. 98. 
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املعيار  على  العتماد  م�سلك  ن�سو�سه،  بع�س  يف  الحتادي،  القانون  �سلك  وقد 

ال�سخ�سي، ويظهر ذلك جليًا يف �سلوك املتعامل غري املتوقع )اأوًل( اأو يف حالة ارتكاب 

املتعامل خطاأً ي�رش بالغري )ثانيًا(.

أواًل – حسن النية والسلوك غير املتوقع:

يفرت�س يف كل من يتعامل مع الغري اأن يت�رشف ت�رشفًا معتادًا ومتوقعًا من الغري، 

املتعامل  يتجاوز  قد  لكن  املعتاد،  ال�سخ�س  من  املتوقع  ال�سلوك  عليه  يطلق  ما  وهذا 

ال�سلوك احل�سن اأي املعتاد، ويقوم بت�رشفات غري متوقعة يف ذهن الغري، كاأن يرتكب 

خطاأً متعمدًا ي�رش بالغري اأو خطاأً ج�سيمًا يقرتب من التعمد، اأو يلجاأ اإىل و�سائل الغ�س 

واخلداع، فاإذا �سلك املتعامل يف العقد اأو يف غريه هذا ال�سلوك غري املتوقع �سددت عليه 

امل�سوؤولية، وينبغي على القا�سي اأن يتحقق من �سلوك املتعامل جيدًا من خالل البحث 

عن النية والظروف املالب�سة لل�سلوك غري املتوقع.

وقد �ساق قانون املعامالت املدنية تطبيقات عدة ت�سري اإىل اعتماده قواعد خمتلفة 

، فقد ن�ست املادة 
)1(

اأو غ�س اأو خطاأ ج�سيم يف حالة �سلوك املتعامل �سلوكًا فيه تعمد 

)383( على اأنه: »1 – اإذا كان املطلوب من املدين هو املحافظة على ال�سيء اأو القيام 

باإدارته اأو توخي احليطة يف تنفيذ التزامه فاإنه يكون قد وفى يف تنفيذه من العناية كل 

ما يبذله ال�سخ�س العادي ولو مل يتحقق الغر�س املق�سود، هذا ما مل ين�س القانون 

اأو التفاق على غري ذلك. 2 – ويف جميع الأحوال يبقى املدين م�سوؤوًل عما ياأتيه من 

غ�س اأو خطاأ ج�سيم«.

، تنقلب م�سوؤولية 
)2(

اأو اقرتن بغ�س اإخالًل ج�سيمًا  العناية  بالتزام  املدين  فاإخالل 

املدين املتعاقد اإىل م�سوؤولية غري عقدية، اأي م�سوؤولية عن فعل �سار ناجم عن الإخالل 

)1( راجع يف مفهوم اخلطاأ اجل�سيم ومتييزه عن اخلطاأ العمد والغ�س، نوري حمد خاطر، حتديد فكرة اخلطاأ اجل�سيم يف 

امل�سوؤولية املدنية، درا�سة نظرية مقارنة، جملة املنارة، جامعة اآل البيت، الأردن جملد 7، ع 2، 2001، �س 45 – 79.

)2( الغ�س هو �سورة من �سور اخلطاأ العمد، ولكنه مغلف ب�سلوك خمادع وغادر فيه مكر، فقد يحمل الدائن على قبول 

املدين وغ�سه. راجع يف ذلك،  الناجم عن خداع  العيب  له فر�سة ك�سف  تتاح  اأن  اللتزام بطريقة معيبة دون  تنفيذ 

ومابعدها. نوري حمد خاطر، حتديد فكرة اخلطاأ اجل�سيم، املرجع ال�سابق، �س 45 
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لقيامه  املدين  مل�سوؤولية  ت�سديدًا  ذلك  ويعد  بالغري.  الإ�رشار  بعدم  قانوين  بالتزام 

ب�سلوك غري متوقع عند التعاقد اأو عند ن�سوء اللتزام. 

وقد وردت تطبيقات عدة للن�س اأعاله لحقًا؛ فقد ن�س القانون عليه يف عقد البيع، 

اأو  اإخفاءه  تعمد  اأو  به  يعلم  كان  اإذا  العيب  من  بالإعفاء  املطالبة  من  البائع  منع  عندما 

، فهنا تنقلب م�سوؤولية البائع اإىل م�سوؤولية غري عقدية، ل�سلوكه 
)1(

اإخفاء ا�ستحقاق املال

�سلوكًا غري متوقع عند التعاقد. واإذا كان املقر�س يعلم با�ستحقاق العني حمل القر�س 

قبل اإبرم عقد القر�س، فاإنه يتحمل تعوي�س املقرت�س عن ال�رشر الذي حلق به نتيجة 

النية و�سلوكه غري متوقع عند  للغري، فاملقر�س �سيئ  القر�س  العني حمل  ل�ستحقاق 

املال  ا�ستحق  »اإذا  اأنه:  على  املعامالت  قانون  من  التعاقد، ويف ذلك ن�ست املادة )716( 

املقر�س وهو قائم يف يد املقرت�س �سقط التزامه وله الرجوع على املقر�س ب�سمان ما قد 

يلحقه من �رشر ب�سبب هذا ال�ستحقاق اإذا كان �سيئ النية«. فاإذا كان لدى العميل ودائع 

لدى امل�رشف ومع ذلك قام الأخري باإبالغ النيابة بعدم وجود ر�سيد لدى العميل يعد 

�سلوكًا خمالفًا لقواعد ح�سن النية؛ لأن امل�رشف مل يدقق اتفاق الوديعة مع العميل الذي 

يخوله باأن يخ�سم من الوديعة لت�سديد ديون العميل امل�ستحقة للم�رشف اأو للغري مما 

 .
)2(

يدل عل �سوء نية امل�رشف

واإذا انطوى �سلوك املدين على كذب اأو حتايل اأو غ�س فاإن م�سوؤوليته تكون م�سددة 

اأو تعمد  اأو �سياعه  املال املودع،  الوديعة يف �ساأن تلف  الذي عنده  اأي�سًا؛ فكذب املودع 

 ،
)3(

التلف، اأو ارتكب خطاأً ج�سيمًا يلتزم ب�سمان التلف وما ينجم عنه من �رشر للمالك

ال�سيك  من  امل�ستفيد  قيام  اأن  اإىل  اأبوظبي  نق�س  حمكمة  اإليه  ذهبت  ما  ذلك  من  وقريب 

بتغيري بيانات ال�سيكات مما اأ�ساب ال�ساحب باأ�رشار فادحة، وكان امل�ستفيد من ال�سيك 

يعلم متام العلم باأنه ل ميلك حقًا م�رشوعًا يف ذلك، وثبت �سوء نيته من البالغ الذي قدمه 

رغم علمه بحقيقة املبلغ الثابت يف ال�سيكات؛ ف�سلوكه كيدي م�سوب ب�سوء النية اأو مبخبثة 

)1( راجع املواد )545، 555، 641، 775( من  قانون املعامالت املدنية.

)2( املحكمة الحتادية العليا، الطعن رقم )291( ل�سنة 2009، مدين يف 12/ 5/ 2010، جمموعة الأحكام ال�سادرة عن 

الدوائر املدنية، املكتب الفني للمحكمة الحتادية العليا، 2010.

)3( راجع املادة )978، 993( من قانون املعامالت.
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ل يق�سد بها �سوى الإ�رشار باخل�سم، لأن املدين قد قدم بالغًا يفيد به اأن ال�ساحب ل 

ميلك ر�سيدًا بالبنك، يف حني اأن قيمة ال�سيكات هي األف درهم، وقام امل�ستفيد بتحريفه 

. واإذا قدم املوؤمن له بيانات كاذبة 
)1(

لإيقاع ال�ساحب بجرمية �سحب �سيك بدون ر�سيد

ب�ساأن اخلطر املوؤمن �سده عند نفاذ العقد اأو ارتكب غ�سًا اأو تعمد يف حدوث اخلطر، كاأن 

. وعدَّ 
)2(

قام بقتل امل�ستفيد، اأو اأتلف املال حمل املوؤمن منه، فاإنه يحرم من مبلغ التاأمني

القانون ا�ستيالء �سخ�س على مال من تركة عن طريق الغ�س خيانة اأمانة يجب معاقبته 

. وِف�سق امل�ستاأجر �سلوك غري متوقع يف 
)3(

بالعقوبة املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات

عقد الإيجار البتة؛ فهو �سلوك م�سني يتعار�س متامًا مع قواعد الأخالق كلها مبا فيها 

يحرتم  واأن  العامة،  والآداب  بالأخالق  يخل  اأن  امل�ستاأجر  حق  من  فلي�س  النية،  ح�سن 

.
)4(

جريانه يف العقار ؛ فهو جتاوز كل ال�سلوك املتوقع عند التعاقد بالتاأكيد

غري  �سلوكًا  حتديدًا،  املدين  املتعامل،  �سلوك  اأن  اإىل  جميعًا  التطبيقات  هذه  ت�سري 

متوفع اأي فيه انحراف �سديد يتعار�س مع مبادئ ح�سن النية، ل ميكن قيا�سه ب�سلوك 

ال�سخ�س املعتاد، لأنه اأراد الفعل والنتيجة اأو اأراد الفعل وتوقع النتيجة.

ثانيًا – الخطأ في السلوك الواجب قانونًا:

ُعدَّ  بها  اأََخلَّ  اإذا  املدين  على  مبا�رشة  التزامات  املدنية  املعامالت  قانون  يفر�س 

�سيئ النية. ومل ي�سمح القانون بقيا�س �سلوك املدين ب�سلوك ال�سخ�س املعتاد؛ اإذ األزم 

القا�سي بالتحقق من خطاأ املدين اأو املكلف بواجب قانوين من خالل �سلوكه لذاته ومن 

من  املعامالت  قانون  عليه  ن�س  ما  ذلك  ومن  املخالف.  بفعله  املحيطة  الظروف  خالل 

تقييد ل�سطات مدير ال�رشكة بعدم اخلروج عن اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها قانونًا 

وكما  م�سوؤوليته،  وجبت  بالغري  �رشرًا  واأحلق  عنها  خرج  فاإذا  ال�رشكة،  عقد  يف  اأو 

)1( حمكمة نق�س اأبو ظبي، الطعن رقم )266( ل�سنة 2010، �س 4. ق.م. يف 16/ 5/ 2010.

)2( راجع املواد )1039، 1049( من قانون املعامالت املدنية.

)3( راجع املادة )1233(.

)4( راجع املادة )796( من قانون املعامالت.
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. ول يحق 
)1(

منعه القانون من عزل نف�سه اأو ال�ستقالة بطريقة تلحق �رشرًا بال�رشكة

املاكنة  على  للعمل  موؤهل  غري  العامل  اأن  بحجة  العمل  عقد  ينهي  اأن  العمل  ل�ساحب 

اجلديدة؛ ف�سلوك �ساحب العمل يتعار�س وح�سن النية، كان عليه اأن يعمل على تاأهيل 

.
)2(

العامل على الوظيفة اجلديدة

 وترك الدائن الدين يرتاكم على املدين دون اعرتا�س منه يعد �سلوكًا خمالفًا حل�سن 

. واإذا اأخطاأ اأحد املالكني وقاد خطاأه اإىل اختالط ملكه املنقول مع ملك الآخر 
)3(

النية اأي�سًا

املادة  ن�ست  فقد  النية؛  حل�سن  خمالفًا  �سلوكه  يكون  ف�سلهما،  معه  ي�سعب  اختالطًا 

»اإذا ات�سل منقولن ملالكني خمتلفني بحيث ل ميكن ف�سلهما دون  اأنه:  )1274( على 

بالعرف  م�سرت�سدة  النزاع  يف  املحكمة  ق�ست  املالكني  بني  اتفاق  هناك  يكن  ومل  تلف 

وقواعد العدالة مع مراعاة ال�رشر الذي وقع وحالة الطرفني وح�سن نية كل منهما«. 

�سيئًا،  �سلوكه  يكون  املالكني  اأحد  بخطاأ  امللكني  بني  الختالط  وقع  اإذا  ذلك  ويعني 

فيتحمل جرب �رشر املالك الآخر. واإذا �سبب املنتفع باملال املنتفع به اأ�رشارًا غري معتادة 

اأي ج�سيمة ي�ساأل عن نفقات ال�سيانة، والتي اأطلق عليها القانون الحتادي بالنفقات 

. فغياب احليطة واحلذر يف اإدارة املال يعد �سلوكًا �سيئًا ي�ساأل عنه حائز 
)4(

غري املعتادة

املال اإذا �سبب �رشرًا ملالك ال�سيء اأو للغري، وحتى اإذا كان هناك خطر يحيق باملال، كاأن 

باإخطار مالك  املال؛ فاملنتفع ملزم  اأن يخرب مالك  الأمني  للتلف، فعلى احلائز  يعر�سه 

الرقبة باملخاطر التي قد يتعر�س له املال املنتفع به، ويف ذلك ن�ست الفقرة الثانية من 

املادة )1342( بالقول: »فاإذا مل يقم املنتفع بالإخطار فاإنه يكون م�سوؤوًل عن ال�رشر 

الذي يلحق املالك«.

 اأما اإذا تعذر الك�سف عن �سلوك امل�سوؤول اأو عن نيته، فيما اإذا كانت ح�سنة اأم �سيئة، 

م�سرت�سدًا  املحيطة  الوقائع  خالل  من  امل�سوؤول  حتديد  اإىل  ي�سعى  اأن  القا�سي  فعلى 

بقواعد ح�سن النية، وم�ستعينًا بقواعد العدالة وا�ستقرار التعامل.

)1( راجع املواد )665 – 677( من قانون املعامالت.

(2) R. Loir, les fondements de l’exigence de la bonne foi en droit français des con-
trats, DEA, Lille 2, 2001 – 2002, p.92.

(3) Cass. Com. 5 dec. 1995, RIDA, 1996, p.33, cite par R. Loir, op. cit, p. 103.
)4( املادة )1339(.
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املبحث الثالث
حسن النية املرتبطة بالعدالة واستقرار التعامل

اأطراف  �سلوك  خالل  من  اأحيانًا،  النزاع  ف�س  اإىل  التو�سل  القا�سي  على  يتعذر 

النزاع اأو من خالل نواياهم؛ فيجد نف�سه م�سطرًا اإىل البحث عن ح�سن النية بعيدًا عن 

العالقة التي حتكمهم، وذلك بال�ستناد اإىل املفاهيم العامة، اأو ما ت�سمى مفاهيم الإطار 

املرتبطة بح�سن النية، مثل النظام العام والآداب العامة والعدالة والتع�سف با�ستعمال 

العدالة،  التوازن بني املتعاملني ل�سمان حتقيق  القا�سي ملزم بتحقيق  ، ولكن 
)1(

احلق

وملزم باحلفاظ على ا�ستقرار التعامل اأي�سًا، لأن ح�سن النية قد تهدد ا�ستقرار التعامل 

الن�س  غلواء  من  التخفيف  القا�سي  على  ينبغي  لهذا  لها؛  وا�سح  مفهوم  يحدد  مل  اإذا 

ي�سحي  اأن  دون  العدالة،  حتقيق  اأي  امل�سالح،  بني  التوازن  حتقيق  اأجل  من  القانوين 

النزاع  اأطراف  م�سالح  حماية  اإىل  يهدف  الأول  املبداأ  لأن   ،
)2(

التعامل ا�ستقرار  مببداأ 

)مطلب اأول( والثاين يهدف اإىل حماية النظام العام والآداب العامة اأي حماية املجتمع 

)مطلب ثان(.

املطلب األول
حسن النية والعدالة

مل يرتدد بع�س الفقهاء من القول باأن ح�سن النية و�سيلة اأ�سا�سية لتحقيق العدالة، 

، لأن تف�سري الوقائع يتطلب البحث عن احلقيقة بعيدًا 
)3(

اأدوات العدالة اأداة من  اأو هي 

احلقيقية  الإرادة  عن  البحث  يجب  العقد  ففي  العقدي،  الن�س  اأو  القانوين  الن�س  عن 

�سمري  جت�سد  التي  النية  ح�سن  مع  العقدية  الن�سو�س  مقارنة  خالل  من  للمتعاقدين 

القا�سي، والتي تقوده اإىل حتقيق العدالة، ول �سك اأن العدالة هي ال�سعور النف�سي مبا 

(1)  B. Fages, op.  cit. n. 526, p. 284.
(2) B. Jaluzat, op. cit. n 249, p.  249 – 250.
(3) J. Ghestin, traite de droit civil, formation du contrat, 3 éd. LGDJ. 1993, n 255 – 

265, p. 231 – 240, G. Flecheux, renaissance de la notion de bonne foi et loyauté 
dans le droit des contrats, in le contrat au début du xxi siècle, études offertes à J. 
Ghestin, LGDJ, 2002, p. 341 et ss.
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هو عدل اأو ال�سعور التلقائي ال�سادق مبا هو عدل اأو جور، فيجب التوفيق بني ال�سلوك 

وال�سعور بالعدل.

وقد �ساق قانون املعامالت املدنية ن�سو�سًا ت�سمح للقا�سي بالتحري عن ح�سن 

املادة  ن�ست  فقد  الطرفني؛  م�سالح  على  واملحافظة  العالقة  توازن  خالل  من  النية 

وقد  واملباين«،  لالألفاظ  ل  واملعاين  للمقا�سد  العقود  يف  »العربة  اأن:  على   )1  /258(

ق�ست املادة )265( على اأنه: »اإذا كانت عبارة العقد وا�سحة فال يجوز النحراف عنها 

عن طريق تف�سريها للتعرف على اإرادة املتعاقدين. 2 – اأما اإذا كان هناك حمل لتف�سري 

النية امل�سرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى احلريف  العقد،  فيجب البحث عن 

لالألفاظ مع ال�ستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل ومبا ينبغي اأن يتوافر من اأمانة وثقة بني 

.
)1(

املتعاقدين وفقًا للعرف اجلاري يف املعامالت«

العقد والتزاماته  النية يعني تف�سري  القول باأن ح�سن  اإىل  اأعاله  الن�سو�س  تقودنا 

القا�سي  . فعلى 
)2(

الن�س العالقة ولي�س ح�سب ظاهر  لالإرادة احلقيقية لأطراف  طبقًا 

املن�سودة يف املوازنة بني امل�سالح  العدالة  اإىل  النية للو�سول  اأن يتو�سل بقواعد ح�سن 

التف�سري  خالل  من  اأو  اأول(،  )فرع  الن�س  غلواء  من  التخفيف  خالل  من  املتعار�سة؛ 

املو�سوعي للن�سو�س )فرع ثان(.

الفرع األول
التخفيف من غلواء النص

فيجد  العدالة؛  مع  تتعار�س  قد  التزامات  العقدية  اأو  القانونية  الن�سو�س  تفر�س 

اأطراف  الغنب عن  اأجل رفع  النية من  اإىل قواعد ح�سن  للجوء  نف�سه م�سطرًا  القا�سي 

العالقة، دون اأن يقود ذلك اإىل تعديل ن�س اأو تاأويله، ول ميكن حتقيق ذلك ما مل يعتمد 

عن  القانونية  الن�سو�س  يبعد  اأن  القا�سي  فعلى  النية،  ح�سن  من  م�ستنبطة  مبادئ 

التع�سف  قواعد  اإىل  بالرجوع  ذلك  ويتحقق  التطبيق،  يف  مرنة  فيجعلها  اأوًل،  التجريد 

)1( راجع: حممد �رشيف اأحمد، نظرية تف�سري الن�سو�س املدنية، املرجع ال�سابق، �س297 وما بعدها.

(2) B. Jaluzat, op. cit. n 46, p. 2.
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، والتو�سع يف تطبيق فكرة الواجب القانوين ثانيًا، والذي يتمثل يف 
)1(

با�ستعمال احلق

تغليب م�سلحة اجلماعة على م�سلحة الأ�سخا�س، فاإ�رشار املوؤجر املالك للعقار على 

ملتزمًا  امل�ستاأجر  باعتبار  العقار  يف  الأ�رشار  اإ�سالح  نفقات  دفع  امل�ستاأجر  حتميل 

قانونيًا يف ذلك، يتعار�س اإ�رشاره مع قواعد ح�سن النية والعدالة، مادام اأنه يريد هدم 

. ويت�ستطيع القا�سي التدخل لتعديل اأجر 
)2(

البناء كاماًل، فالتزام امل�ستاأجر مل يعد قائمًا

العامل املثبت يف العقد اإذا وجده بخ�سًا ل يتنا�سب البتة واجلهد الذي يقوم به العامل، 

، خا�سة 
)3(

وذلك ا�ستنادا اإىل مبادئ العدالة، واإىل املبادئ الد�ستورية التي متنع العبودية

اإذا مل يحدد القانون احلدود الدنيا لالأجور، ول يلتزم امل�سرتك بالت�سالت بدفع قيمة 

.
)4(

املكاملات كاملة، اإذا كان خطه ا�ستخدم من �سخ�س اآخر دون علمه

اأزمات  العدالة يف حالة ح�سول  النية وقواعد  اإىل قواعد ح�سن  القا�سي  يلجاأ  وقد 

عامة، مثل الأزمة القت�سادية؛ فقد تدخل الق�ساء الأملاين، عندما انهار املارك الأملاين 

بعد احلرب العاملية الثانية، فعدل من التزامات املدينني مبا يتنا�سب وتغيري قيمة العملة، 

التي ت�سمح للقا�سي بالتو�سل  القانون املدين الأملاين  ا�ستنادًا للماد )242( من  وذلك 

بقواعد ح�سن النية عند تنفيذ اللتزامات، فاأ�سبح املدين ملتزمًا بدفع دينه مبا يعادل 

الرغم  على  اللتزام،  اأطراف  بني  امل�سمى  الدين  من  بدًل  الوقت،  ذلك  يف  الذهب  �سعر 

لتغيري  طبقًا  الوفاء  عند  النقدي  الدين  بتعديل  ي�سمح  ل  الأملاين  املدين  القانون  اأن  من 

. ورف�س الق�ساء 
)5(

قيمة العملة، فاملدين ملزم بدفع الدين امل�سمى عند ن�سوء اللتزام

الياباين اعرتا�س مالك الأر�س على ال�سماح للم�ستاأجرين باإعادة بناء ما تهدم ب�سبب 

.
)6(

هزة اأر�سية، ودفع الق�ساء اأن اعرتا�س املالك يتعار�س وح�سن النية يف التعامل

)1( راجع املواد )104 – 106( من قانون املعاملت.

(2)  B. Jaluzat, op. cit. n 1161, p. 320.
املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة   1980 ل�سنة   )5( رقم  الحتادي  العمل  قانون  قواعد  �رشح  خاطر،  حمد  نوري   )3(

من�سورات جامعة الإمارات، 2012، ف41 – 42، �س 40 – 41، ف133، 192.

(4)  B. Jaluzat, op. cit. n 1152, p. 329.
)5( تق�سي املادة )204( من قانون املعامالت املدنية الإماراتي على اأنه ))اإذا كان حمل الت�رشف اأو مقابله نقودًا لزم بيان 

املادة  اأي�سا  اأثر((، وراجع  اأي  الوفاء  اأو لنخفا�سها وقت  النقود  قيمة هذه  اأن يكون لرتفاع  قدرها ونوعها دون 

)719( من نف�س القانون.

(6) B. Jaluzat, op. cit. n 182, p. 59.
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اإن تعطيل اللتزامات اأو تعديلها بال�ستناد اإىل قواعد ح�سن النية والعدالة ل يعني 

حتقيق  منها  الهدف  واإمنا  العقد،  اأطراف  اإرادة  احرتم  عدم  اأو  القانون  تطبيق  تعطيل 

بالتقييد  ملزمة  الفردية  والعالقات   .
)1(

النزاع وقطع  املتعار�سة  امل�سالح  بني  التوازن 

عالقة  متثل  النية  ح�سن  واأن  الأ�سل،  يف  اأخالقية  عالقات  لأنها  النية،  ح�سن  بقواعد 

م�رشوعة  عالقة  خلق  اإىل  احرتامها  يقود  وواقعية  �رشيحة  اأي�سًا  مبا�رشة  قانونية 

التع�سف  عن  بعيدة   ،)Jordan( الفقيه  قول  حد  على  والثقة،  النزاهة  م�سمونها 

. ولمكان للتخوف 
)2(

والرغبات ال�سخ�سية، فهي متنع الق�سد ال�سيئ يف اإ�رشار الغري

من �سيوع تطبيق ح�سن النية، كونها ت�سعف القوة امللزمة للعقد ومت�س حرية الإرادة، 

الفقيه  يرى  -كما  الأ�سخا�س،  بني  املتبادلة  فالعالقة  منهما،  تعزز  العك�س  على  فهي 

اإن  والقول   ،
)3(

املجتمع حماية  تعني  فحمايتها  كاماًل،  املجتمع  متثل   -)Demogue(

التم�سك بح�سن النية والعدالة يقود اإىل النحراف عن الن�سو�س القانونية، قول حمل 

نظر يف راأي املرحوم الفقيه )ال�سنهوري(، لأن الن�سو�س القانونية جمموعة قواعد عامة 

طريق  من  قانونية  مبادئ  منها  ي�ستخرج  منطقية  بعالقة  بع�سًا  بع�سها  مع  مرتبطة 

اخل�سو�سية  من  جمردة  مو�سوعية  مثالية  فكرة  حتقيق  اإىل  تو�سلنا  منطقي،  عمل 

تف�سريًا مو�سوعيًا  الن�سو�س  تف�سري  اإىل  ذلك  ، ويقود 
)4(

قانونية قاعدة  اخلا�سة بكل 

يحقق العدالة حتمًا.

(1) J. L. Aubert, note sous civ. 3, 13 Janv. 1988, D. 1989, 334 – 335, cite par B. Ja-
luzat, op. cit. n 1028, p. 282.

(2) P. Jordan, la bonne foi dans la formation du contrat, rapport français, travaux 
de l’association Henri Capitant, XI. 111, Litec, 1992, p. 121, B. Jaluzat, op. cit. n 
213, p. 60.

(3) R. Demogue, Traite des obligations, T. vi, Paris, 1931, n 6, cite par B. Jaluzat, 
n 921, p. 250, M. Vivant, l informatique dans la théorie générale du contrat, D. 
1994, ch. P. 119.

(4) A. Al. Sanhoury, les standards juridique, in recueil d’études sur les sources du 
droit en l’honneur de F. Geny, T. 11, les sources générales des systèmes juri-
diques actuels, Paris, 1934, p. 144, cite par B. Jaluzat, op. cit. n 257, p. 71.
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الفرع الثاني
التفسير وفق قواعد حسن النية

والعقدية؛  القانونية  الن�سو�س  لتف�سري  عدة  قواعد  املالية  املعامالت  قانون  و�سع 

اإذ �سمح للقا�سي ال�ستناد اإىل القواعد الكلية امل�ستخرجة من الفقه الإ�سالمي يف تف�سري 

وتر�سد   .
)5(

اللتزام نظرية  يف  التمهيدي  الباب  يف  القانون  عليها  ن�سَّ  والتي  الن�سو�س، 

هذه القواعد القا�سي اإىل اعتماد التف�سري املو�سوعي للن�سو�س الذي يهدد حتقيق العدالة 

و�سمان م�سالح اجلماعة وا�ستقرار التعامل؛ فالقول »املعروف عرفًا كامل�رشوط �رشطًا، 

– وال�رشر   2 �رشار  ول  �رشر  »1-ل  اأو   ،
)6(

بينهم« كامل�رشوط  التجار  بني  واملعروف 

اإىل  تهدف  غريها  مع  كلها  ن�سو�س  وعدمًا«،  وجودًا  علته  مع  يدور  »واحلكم   ،
)7(

يزال«

�سمان حتقيق العدالة و�سمان م�سالح املتعاملني واملجتمع.

فيالحظ  التف�سري،  عند  النية  بح�سن  اللتزام  القا�سي  على  ينبغي  ذلك  اأجل  من 

بح�سن  املدين  التزام  ومدى  امللحقة،  والتفاقات  املالية،  بالعالقة  املحيطة  الظروف 

اأي يف مرحلة  اإن وجدت،  التعاقد،  التنفيذ، وقبل ذلك مراجعة املرحلة ما قبل  النية عند 

ويرتك   .
)8(

النية ح�سن  مع  تتعار�س  اللتزامات  كانت  اإذا  وفيما  العقدية،  املفاو�سات 

املعتاد، كمعيار  ال�سخ�س  اأن يتجاهل �سلوك  للعادات والتقاليد والأعراف دون  هام�س 

لقيا�س �سلوك املتعاملني وفق قواعد ح�سن النية، وحتديد الطرف ال�سعيف يف العالقة 

املو�سوعي  التف�سري  مذهب  الإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  اأكد   وقد   .
)9(

املالية

بو�سوح من خالل ن�س املادتني ) 265، 246(؛ فقد ن�ست املادة )265( بالقول: »اأما اإذا 

كان هناك حمل لتف�سري العقد فيجب البحث عن النية امل�سرتكة للمتعاقدين دون الوقوف 

عن املعنى اخلفي لالألفاظ مع ال�ستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل، ومبا ينبغي اأن يتوافر 

من اأمانة وثقة بني املتعاقدين وفقًا للعرف اجلاري يف املعامالت«، وجاء يف املادة )246(: 

)5( راجع املواد )29 – 70، 258 – 264( من قانون املعامالت.

)6( راجع املادتني )51، 264،( من قانون املعامالت املدنية.

)7( املادة )42( من قانون املعامالت.

(8) B. Jaluzat, op. cit. n 383, p. 97.
)9( راجع املادة )266( من قانون املعامالت املدنية والتي تق�سي بتف�سري ال�سك مل�سلحة املدين.
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– يجب تنفيذ العقد طبقًا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية.   1«

اأي�سًا ما هو من  يتناول  املتعاقد مبا ورد فيه ولكن  اإلزام  العقد على  ول يقت�رش   –  2
التف�سري املو�سوعي  م�ستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة الت�رشف«. ول يعني 

تغيب ما عربَّ عنه املتعاقدان يف العقد اأو يف غريه، واإمنا بيان النية املعتادة اأو املقبولة طبقًا 

اإىل  النظر  املتعاقدين، من خالل  اأن يك�سف عن نية  القا�سي  النية، فعلى  لقواعد ح�سن 

وظيفة العقد والهدف منه وما تفر�سه الن�سو�س القانونية والعرف من التزامات، دون 

اأو امل�سا�س يف العنا�رش اجلوهرية للعقد؛  اأراده املتعاقدان  اأن ينحرف عن الهدف الذي 

فاإذا كان مكان ت�سليم امل�سرتي للثمن غري وا�سح يف التفاق، يتحمل امل�سرتي امل�سوؤولية 

 ،
)1(

اإىل معرفة مكان الت�سليم وحتديده للموزع، فهو يعد بذلك �سيئ النية لأنه مل ي�سَع 

واحرتاق خمزن مالب�س تقع امل�سوؤولية على املوؤجر املالك بالتعوي�س، على الرغم من 

العقد وفقًا لقواعد ح�سن  اأو عقدي يلزمه بذلك، لأنه مل ينفذ  عدم وجود ن�س قانوين 

.
)2(

النية اأي يح�سن البناء من احلريق

اأجر املقاول والعامل  ومن ال�سواهد الأخرى على التف�سري املو�سوعي هو حتديد 

اأجر املثل  اإرادة الطرفني واعتماد  يف حالة غياب التفاق عليه؛ فالقا�سي ملزم باإكمال 

اأي�سًا يف حتديد  ، وللقا�سي كلمة 
)3(

الطرفني الذي يكون عادًل ومتوازنًا بني م�سلحة 

الأ�سعار؛ اإذ ميلك ال�سلطة يف تخفي�س اأ�سعار ال�سلع اإذا وجد فيها تع�سفًا يتعار�س مع 

ح�سن النية يف التعامل، فقد ذهبت حمكمة النق�س الفرن�سية اإىل اأن رفع ال�رشكة اأ�سعارها 

 ،
)4(

امل�ستهلك وحماية  العدالة  مبادئ  مع  يتعار�س  الأرباح  من  مزيد  على  للح�سول 

والقا�سي ملزم، عند مراجعة ال�رشوط التع�سفية يف عقود الإذعان، اإما بتف�سري العقد 

التاأمني �رشطًا  التع�سفية؛ فاإذا وجد يف عقد  اإلغاء ال�رشوط  اأو  مل�سلحة الطرف املذعن، 

يف  اأو  ال�سيارات  مواقف  يف  حت�سل  التي  احلوادث  عن  ال�سيارة  مالك  تعوي�س  يعفي 

(1) B. Jaluzat, op. cit., n 659, p.179, n 353, p. 99.
(2) B. Jaluzat, op. cit, n 179, p. 520.

)3( راجع املواد )748، 888، 901( من قانون املعامالت.

(4) Cass. civ 1, 29 nov. 1924, D. 1995, Jur. Note Ll. Aynes, cite par B. Jaluzat, op. 
cit, n 1294, p, 307. 
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النية يف  يتعار�س وح�سن  لأنه  التع�سفي،  ال�رشط  يبطل هذا  اأن  الوقود، عليه  حمطات 

 .
)1(

تنفيذ العقود وما اأراده املتعاقد املذعن من عقد التاأمني

وقد و�سع الق�ساء الفرن�سي يف تطبيق ن�س املادة )3/1134( يف تنفيذ العقد بح�سن 

؛ فهذه حمكمة ا�ستئناف فر�ساي )Versailles( ذهبت اإىل حتميل �رشكة ريا�سية 
)2(

نية

امل�سوؤولية لعمل دعاية لقناة تلفزيونية غري املتفق معها على نقل املباريات، وعدت عمل 

ال�رشكة  مينع  اتفاق  وجود  عدم  من  الرغم  على  النية،  ح�سن  لقواعد  خمالفًا  ال�رشكة 

الريا�سية من عمل دعاية لقنوات تلفزيونية اأخرى، ومن حق القناة املطالبة بف�سخ عقد 

كل  يلزم  باأنه  النية  ح�سن  املذكورة  املحكمة  ف�رشت  وقد  الريا�سية،  ال�رشكة  مع  البث 

 .
)3(

متعاقد بعدم املناف�سة التي تفر�سه م�ستلزمات العقد وطبيعة التعامل

وقالت حمكمة النق�س الفرن�سية اأن املقاول ملزم بقواعد ح�سن النية عند التنفيذ التي 

تفر�سها املادة )1134/ 3(؛ اإذ كان عليه اأن يقوم بتنظيف اجلدار جيدًا قبل قيامه بعملية 

النية  بذلك، لأن واجب ح�سن  يلزمه  العقد  يقبل دفعه بعدم وجود ن�س يف  الدهان، ول 

. ومل يكن الق�ساء الإماراتي 
)4(

يفر�س عليه تنفيذ العقد وفق عرف املهنة وطبيعة التعامل

اأقل حر�سًا يف تطبيق ح�سن النية من الق�ساء الفرن�سي عند تنفيذ اللتزامات، فقد ذهبت 

حمكمة نق�س اأبوظبي اإىل اأن خلو التفاقية من موعد يلزم املقاول املبا�رشة يف العمل، ل 

يعني اأن �رشكة املقاولة لها احلق يف حتديد وقت بدء تنفيذ العقد، فيجب تنفيذ العقد طبقًا 

ملا يوجبه ح�سن النية، وطبقًا ملا هو من م�ستلزماته، ولي�س طبقًا ملا ا�ستمل عليه العقد من 

التزامات فقط، فعلى ال�رشكة اأن تقوم بتنفيذ العقد يف وقت مالئم يفيد جديتها نحو تنفيذ 

.
)5(

م�رشوع املقاولة، وذلك طبقًا للمادة )246( من قانون املعامالت املدنية

)1( راجع املادتني )266، 1028( من قانون املعامالت املدنية.

(2) R. Loir,op. cit. p. 63. 
(3) CA Versailles, 4 mars, 1996, RTD, 1996, obs. J. Mastre, cite par B. Jaluzat, 

n1163, p. 328.
(4) Cass. com. 1992, REV. Trim. DR. civ., cite par J. Ghestin, formation du contrat, 

op. cit. n 257. P.233.
رقم  الطعن  دبي  متييز  حمكمة  كذلك  وراجع   ،.2010  /6  /27 يف  م.  ق.   4 �س   ،2009 ل�سنة   )1414( رقم  طعن   )5(

2002، والطعن رقم )2005/ 36( يف 26/ 6/ 2005، والطعن رقم )200/ 358( ل�سنة   /4  /1 381 يف   /2004
ح�سن نور، املرجع ال�سابق، �س 76، �س83- 84،  �س253 -254، املحكمة  عو�س   ،2005  /12  /15 يف   2005

الحتادية العليا، الطعن رقم )13( ل�سنة 2011، يف 8/ 2011/3، املكتب الفني الن�رشة الإلكرتونية.،
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اإرادة املتعاقدين، واإمنا يكملها ويحميها  التف�سري املو�سوعي ل يجرح  اأن  ونوؤكد 

عن  يتن�سل  طرف  كل  على  امل�سوؤولية  ت�سديد  يف  يتهاون  ول  للعقد،  امللزمة  والقوة 

بني  التوازن  يعيد  قانوين  التزام  النية  ح�سن  لأن  ن�س،  وجود  عدم  بحجة  التزاماته 

املتعاملني ويحقق العدالة، ومينع خمالفة النظام العام وامل�سا�س با�ستقرار التعامل.

املطلب الثاني
حسن النية واستقرار التعامل

اأول(  ل ي�ستطيع القا�سي جتاوز قواعد النظام العام والآداب العامة بحال )فرع 

وعليه حماية حقوق الغري اأي�سًا �سمانًا ل�ستقرار التعامل )فرع ثان(.

الفرع األول
حسن النية والنظام العام واآلداب العامة

مل يعرف قانون املعامالت املدنية الإمارتي النظام العام والآداب العامة، واكتفى 

 –  1« اأنه:  على  ن�ست  اإذ  العقد؛  حمل  �رشوط  �سمن   )205( املادة  يف  عليهما  بالن�س 

اأو  التعامل يف �سيء  القانون  – فاإن منع   2 اأن يكون املحل قاباًل حلكم العقد.  ي�سرتط 

اإليهما  اأ�سار القانون  اأو الآداب العامة كان العقد باطاًل«. كما  كان خمالفًا للنظام العام 

ب�سكل عابر يف نظرية التع�سف با�ستعمال احلق، يف املادة )106/ 2( عندما ا�سرتط عدم 

.
)1(

خمالفة ا�ستخدام احلق للنظام العام والآداب العامة

ال�سيا�سي  النظام  عن  الك�سف  قبل  العامة  والآداب  العام  النظام  حتديد  ولميكن 

ل  التي  القواعد  جمموعة  العام  النظام  لأن  جمتمع،  لأي  والقت�سادي  والجتماعي 

يجوز التفاق على خالفها اإطالقًا، يحددها القانون �رشاحة، اأما الآداب فهي جمموعة 

. ويهدف كالهما 
)2(

النظام الجتماعي لأي جمتمع التي حتافظ على  القواعد اخللقية 

)1( ن�سري اإىل اأن اأي خمالفة لن�س اأمر يعد م�سا�سًا بالنظام العام.

 – )2( راجع يف تفا�سيل ذلك، عدنان اإبراهيم �رشحان ونوري حمد خاطر، املرجع ال�سابق، ف 209 – 210، �س 179 

182، حممد �سربي اجلندي، يف امل�سوؤولية التق�سريية، امل�سوؤولية عن الفعل ال�سار، درا�سة يف الفقه الغربي والفقه 
الإ�سالمي والقانون املدين الأردين، جملد1، يف �رشوط امل�سوؤولية عن الفعل ال�سخ�سي، دار الثقافة للن�رش والتوزيع، 

عمان، الأردن، 2015، ف94، �س199.
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الك�سف عنها ما  للقا�سي  ال�سارة باملجتمع. ول ميكن  الت�رشفات والأعمال  اإىل منع 

مل يعتمد املعيار املو�سوعي يف حتديدها؛ فاإذا كانت الدولة متنع امل�ساربة يف ب�ساعة 

معينة حماية للم�ستهلك، فعلى القا�سي اأن يعترب الت�رشفات التي تقود اإىل امل�ساربة 

باطلة، واإذا وجد القا�سي اأن دواًء ي�ستخدم بدياًل عن املخدرات، ويوؤدي اإىل الإدمان، 

فله اأن يجعل التعامل به باطاًل، وي�ستطيع اأن يقرر بطالن الت�رشفات والأعمال التي 

تقود اإىل ا�ستخدام معدات اأو مبيدات �سارة يف البيئة. وللقا�سي اأن ي�ستعني بالقواعد 

ال�رشعية اأي�سًا لتحديد النظام العام والآداب العامة، باعتبارها امل�سدر الثاين للقاعدة 

القانونية.

ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه كيف ي�ستطيع القا�سي اأن يوظف ح�سن النية يف 

حتديد النظام العام والآداب العامة؟

يلزم كل  قانونيًا عامًا  باعتبارها واجبًا  العام  النظام  النية يف  ينح�رش دور ح�سن 

؛ فاإذا تخلف ال�سخ�س 
)1(

�سخ�س باحرتام القانون، وحتديدًا النظام العام والآداب العامة

متتد  النية  حل�سن  القانوين  الواجب  لأن  القانونية،  للم�ساءلة  تعر�س  احرتامها  عن 

جذوره اإىل قواعد الأخالق، فمن غري املمكن اأن يخالف ال�سخ�س النظام العام والآداب 

العامة وهو حم�سن بالأمانة وال�سدق والثقة وال�سعور بامل�سوؤولية، ويتجنب الكذب يف 

التعامل، ويلتزم باحرتام القوانني والأنظمة ول يعتدي على حقوق الغري.

الفرع الثاني
حسن النية وحماية حقوق الغير

رجح قانون املعامالت املدنية م�سلحة الغري ح�سن النية على م�سلحة املتعاملني، 

التعامل؛ فاإذا ت�رشف املدين مبال تعلق فيه حق للغري يرتب  وذلك �سمانًا ل�ستقرار 

�س قانون املعامالت املدنية الإماراتي مبداأ يف القواعد  عليه م�سوؤولية قانونية. وقد كرَّ

العامة لنظرية العقد، باأن كل �سخ�س يت�رشف يف ماله وفيه حق للغري، ينقلب الت�رشف 

موقوفًا على اإجازة الأخري؛ اإذ ن�ست املادة )213( على اأنه: »ويكون الت�رشف موقوف 

(1)  R. Loir, op. cit. p. 57.
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النفاذ على الإجازة اإذا �سدر من ف�سويل يف مال غريه اأو من مالك يف ماله تعلق به حق 

لغريه اأو من ناق�س الأهلية يف ماله وكان ت�رشفه دائرًا بني النفع وال�رشر اأو من مكره 

.
)1(

اأو اإذا ن�س القانون على ذلك«

مل يعمم القانون تطبيق هذه املادة، واإمنا وىل وجهه �سطر القانون الو�سعي و�سمح 

اأن  نافذة، وللغري  اأن يت�رشف فيها وتكون ت�رشفاته  للغري  تتعلق يف ماله حقوق  ملن 

، وذلك طبقًا لنظرية عدم النفاذ املقررة يف 
)2(

يعترب الت�رشف غري نافذ بحقه اإل اإذا اأجازه

القانون الو�سعي التي جتعل من الت�رشف نافذًا بني املتعاقدين وغري نافذ بحق الغري. 

واإذا كان �ساحب املال مع�رشًا، فلدائنوه احلق يف الطعن بت�رشفاته طبقًا لدعوى عدم 

نافذة  غري  حينئذ،  ت�رشفاته،  فتنقلب   ،
)4(

عليه باحلجر  املطالبة  اأو   
)3(

الت�رشفات نفاذ 

بحقهم.

م  اإن ا�ستبدال قانون املعامالت املدنية نظرية عدم النفاذ بنظرية العقد املوقوف حتَّ

عليه -يف اأحيان كثرية- الرجوع اإىل قواعد ح�سن النية حلماية الغري، فقد ن�ست املادة 

)1440( على اأنه: »1– ينق�سي الرهن التاأميني بانق�ساء الدين امل�سمون بكامله. 2– 

فاإذا زال �سبب انق�ساء الدين عاد الرهن كما كان دون م�سا�س بحقوق الغري ح�سن 

املوؤجر  امتياز  حقوق  ويعطل  كما  وعودته«،  احلق  انق�ساء  بني  اكت�سبها  التي  النية 

على الأموال املنقولة العائدة للم�ستاأجرالكائنة يف العني املوؤجرة، اإذا ن�ساأ عليها حقوق 

، فاأمتعة النزيل يف الفندق حمل امتياز ل�سالح �ساحب الفندق؛ اإذ 
)5(

للغري ح�سن النية

له اأن ي�ستويف حقه منها اإذا مل ُيوف النزيل الأجرة.

)1( راجع اأي�سًا املادة )189(، واملادة )344(.

)2( ن�ست املادة )795( على اأنه: ))1 – اإذا بيع ال�سيء املوؤجر دون اإذن امل�ستاأجر كان البيع نافذًا بني البائع وامل�سرتي 

ول يوؤثر ذلك على حق امل�ستاأجر. 2 – فاإذا اأذن امل�ستاأجر بالبيع اأو اأجازه كان البيع نافذًا بحقه ولزمه ت�سليم ال�سيء 

املوؤجر ما مل يكن قد عجل بالأجرة فيكون له حق حب�س ال�سيء املوؤجر اإىل اأن ي�سرتد مقابل الأجرة عن باقي املدة 

التي مل ينتفع بها.((.

)3( راجع املادة )396(

)4( راجع املادة )406(

)5( راجع املواد )1520 – 1522( من قانون املعامالت. وراجع يف تفا�سيل ذلك عبد اجلبار ناجي، مبداأ ح�سن النية يف 

تنفيذ العقود، ر�سالة ماج�ستري، جامعة بغداد، 1974، �س 1 -4.
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اأما اإذا تقرر بطالن العقد اأو ف�سخه، ون�ساأ حق للغري قبل البطالن اأو الف�سخ، فاإن 

القانون يحمي الغري ح�سن النية الذي ليعلم البتة بوجود نزاع يف العقد بني املتعاملني، 

املحكمة  ذهبت  ال�سياق  هذا  ويف  �سحيح.  ب�سبب  له  ن�ساأ  الذي  حقه  اإىل  اطماأن  وقد 

العقار  �سجل  قد  الأخري  وكان  اآخر،  من  عقارًا  �سخ�س  ا�سرتى  اإذا  اأنه  اإىل  الحتادية 

با�سمه يف دائرة الأرا�سي، وهو يعود لق�رش، دون اإذن املحكمة ال�رشعية، فاإن ذلك ل 

. واإذا كان الغري املتعامل 
)1(

يوؤثر يف حق امل�سرتي ح�سن النية، لأنه ل يعلم بحقيقة الأمر

ما  امل�سوؤولية ول يوجد  باأنها حمدودة  يعلم  املحدودة، ل  امل�سوؤولية  ال�رشكة ذات  مع 

ي�سري اإىل ذلك، تكون م�سوؤولية ال�رشكاء ت�سامنية يف وفاء ديون ال�رشكة ل�سالح الغري، 

. واإذا �سجل  امل�سرتي الثاين املركبات با�سمه 
)2(

وذلك تطبيقًا حلماية الغري ح�سن النية

يف دائرة املرور، ل يحق للبائع ا�سرتدادها من امل�سرتي الثاين، لأنه من الغري اأوًل، وهو 

ح�سن النية ل عالقة له بالنزاع الذي ن�سب بني البائع وامل�سرتي الأول )الذي يعد بائعًا 

للمركبات،  الأخري كثمن  �ساأن �سيك بدون ر�سيد دفعه  الثاين( يف  للم�سرتي  بالن�سبة 

ورف�ست حمكمة اأبوظبي اعتبار امل�سرتي الثاين بحكم الغا�سب لأنه ح�سن النية ليعلم 

. واعتقاد الغري الذي تعامل مع الوكيل 
)3(

باأ�سل النزاع، وحاز املركبات ب�سبب �سحيح

باأن الأخري له �سفة يف التعامل، اأي خمول بالتعامل مع الأ�سيل، ويجهل الغري حقيقة 

متكن  اإذا  اإل  الغري،  مواجهة  يف  العقد  اآثار  يف  يلتزم  الأ�سيل  فاإن  التعاقد،  وقت  الأمر 

ل  الوكيل  اأن  يعلم  اأن  ال�سهل  من  اأو  يعلم  كان  اأي  الغري،  نية  �سوء  اإثبات  من  الأ�سيل 

.
)4(

يحمل �سفة يف التعامل

وتاأتي حماية حقوق الغري ح�سن النية ل�سمان ا�ستقرار التعامل القائم على حماية 

القانون،  يحميها  التي  احلقيقة  هي  اأنها  النا�س  اعتقد  التي  )الفعلية(  الواقعية  املراكز 

اإذا كان  اأما   .
)5(

الثقة بالتعامل التعامل وخلق بيئة قائمة على  وبذلك يتم حماية مراكز 

اأن  له  املتعاملني فال يحق  القانونية وحقوق  املراكز  النية فهو يعلم بحقية  الغري �سيئ 

الإلكرتونية. الن�رشة  الفني،  املكتب   ،2010  /12  /22 يف   2010 ل�سنة  )1( طعن رقم )498( 

)2( طعن اأبو ظبي رقم )1414( ل�سنة 2009، �س 4 ق.م. يف 27/ 6/ 2010

.2010 )3( طعن رقم )849( ل�سنة 2009، �س 4 ق. م. يف 3/ 3/ 

)4( حمكمة متييز دبي الطعن رقم )1997/ 107( يف 11/ 5/ 1997، عو�س ح�سن النور، املرجع ال�سابق، �س 531 – 532.

)5( حممد �سعيد، نظرية الو�سع الظاهر يف قانون املرافعات، دار النه�سة العربية، القاهرة، 2005، �س 11 – 13.
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اأن القانون ي�سعى لإن�ساء  . ويعني ذلك 
)1(

ي�ستظل باملراكز الواقعية للمطالبة بحمايته

احلقيقي  باملالك  ي�سحي  فقد  النية،  ح�سن  والغري  احلقيقي  احلق  �ساحب  بني  توازن 

كانت  ولهذا   .
)2(

النية ح�سن  الغري  اإليها  اطماأن  التي  الواقعية  املراكز  حماية  �سبيل  يف 

حمكمة متييز دبي على حق عندما ق�ست بافرتا�س ح�سن النية حمايًة للغري هو �سمان 

ل�ستقرار التعامل، فيتنازع اأ�سخا�س متعددون على حيازة �سيء اأو حيازة حق، تغلب 

باأنه يعتدي على حق  لل�سيء ولو ب�سفة موؤقتة، مادام ل يعلم  م�سلحة احلائز ماديًا 

. ومع ذلك قد ل يحمي القانون الغري ح�سن النية حماية للنظام العام، فاإذا كان 
)3(

للغري

املال م�رشوقًا اأو مغ�سوبًا اأو �سائعًا وحازه الغري بح�سن نية، فاإن القانون ليعرتف 

فالقانون رجح هنا حماية   ،
)4(

املزاد لو كان قد ح�سل عليه من طريق  باحلماية حتى 

النظام العام على ا�ستقرار التعامل.

التاريخ  بثبوت  العلم  افرتا�س  خالل  من  التعامل،  ا�ستقرار  القانون  يفرت�س  وقد 

اأي حتقق الإ�سهار، الأمر الذي يجعل الغري الذي يتلقى حقًا من الغري �سيئ النية بحكم 

ل  التاريخ،  ثابت  غري  الإيجار  عقد  وكان  موؤجرًا  عقارًا  �سخ�س  ا�سرتى  فاإذا  القانون، 

عقد  كان  اإذا  اأما  بعد،  مدته  تنته  ومل  ال�سابق  املالك  من  املربم  الإيجار  عقد  بحقه  ي�رشي 

الإيجار ثابت التاريخ، فال ي�ستطيع الغري الدفع بعدم علمه لوجود الإ�سهار، فيكون املالك 

اجلديد ُملزمًا به يف مواجهة امل�ستاأجر، لأن ثبوت تاريخ عقد الإيجار من خالل توثيقه من 

. ويف هذا ال�سياق 
)5(

الكاتب العدل اأو من البلدية، ُيعد حجة على الكافة والعلم فيه مفرت�س

ن�ست املادة )28( من قانون رقم )26( ل�سنة 2007 يف �ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري 

وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي على اأنه: »ل يوؤثر انتقال ملكية العقار اإىل مالك جديد 

املالك  العقار وفقًا لعقد الإيجار املربم مع  اإ�سغال هذا  على حق امل�ستاأجر بال�ستمرار يف 

ال�سابق، وذلك �رشيطة اأن يكون هذا العقد ثابت التاريخ«.

)1( راجع يف تفا�سيل ذلك، عبد الرحمن اأحمد عياد، اأ�سا�س اللتزام العقدي، النظرية العامة والتطبيقات، الإ�سكندرية، 

نعمان خليل جمعة، اأركان الظاهر، كم�سدر للحق، 1977، �س 4 .  ،2 �س   ،1972
)2( نعمان حممد خليل جمعة، املرجع ال�سابق، �س 47.

)3( طعن رقم )2003/ 136( يف 21/ 9/ 2003، عو�س ح�سن النور، املرجع ال�سابق، �س 544.

)4( راجع املادة )1326( من قانون املعامالت.

)5( راجع يف ثبوت التاريخ املادة )12( من قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية رقم )10( ل�سنة 1992. وراجع 

يف تفا�سيل ثبوت التاريخ، ال�سيد بدوي، املرجع ال�سابق، �س 132 – 133، عبد احلميد النجا�سي الزهري، اأحكام 

الإثبات يف الإمارات، ط 1، 2010، �س 81 – 82، �س 95 – 100.
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الخاتمة: 
نعتقد، يف ختام هذا البحث، اأن وجود مبداأ ح�سن النية يف ثنايا القانون، بكل وظائفها 

التي اأ�رشنا اإليها قدر الإمكان، يعد �سمانًة لزمًة لحرتام القواعد اخللقية يف القانون، 

م�سالح  ويحمي  التطبيق،  عند  مرنًا  وجتعله  له،  التجريدية  ال�سفة  من  تخفف  والتي 

وعلى  الأخالق  قواعد  اأن  من  البتة  خوف  يوجود  ول  واحد.  اآن  يف  واجلماعة  الأفراد 

، فهي بالعك�س �سامنة 
)1(

التعامل والقوة امللزمة للعقد النية تهدد حرية  راأ�سها ح�سن 

 .
)2(

التعامل العدالة وا�ستقرار  اأنها ت�سمن حتقيق  اإىل جانب  لهما، بل هي مكملة لهما، 

فح�سن النية مطلوبة يف كل التعامالت �سواء ن�س عليها القانون اأم مل ين�س عليها، لأنها 

هي املعيار ال�سابط لكل مبادئ الإطار العامة، منها نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق 

العقد  املعتاد، وم�سمون  للتعاقد واحليازة وال�سخ�س  الدافع  العام، والباعث  والنظام 

وقواعد التف�سري. فح�سن النية قاعدة قانونية تلقي بظاللها على كل قواعد املعامالت 

املالية وتتفاعل معها، باعتبارها واجبًا قانونيًا يو�سل القانون بالأخالق.

(1) R. Loir, op. cit. p. 67 et ss.
)2( راجع، �سرياز عزيز �سليمان، املرجع ال�سابق، �س 479.
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املراجع:
اأهم املراجع باللغة العربية

اأ – الكتب

اأحمد، نظرية تف�سري الن�سو�س املدنية، درا�سة مقارنة بني الفقهني  1 - حممد �رشيف 
املدين والإ�سالمي، التف�سري للن�رش والإعالن ) اأروقة(، عمان 2015.

حممد �رشيف اأحمد، فكرة القانون الطبيعي عند امل�سلمني، درا�سة مقارنة، منتدى 

الفكر، اأربيل، العراق، 2001.

العلم، دم�سق 1988. دار  فيه،  وال�سمان  ال�سار  الفعل  الزرقا  م�سطفى   -  2

م�سادر  املدين،  القانون  �رشح  خاطر،  حمد  ونوري  �رشحان  اإبراهيم  عدنان   -  3
احلقوق ال�سخ�سية )اللتزامات(، درا�سة مقارنة، عمان – اربد، 1997.

وائل  دار  من�سورات  اخلطاأ،   ،2 ج  امل�سوؤولية،  يف  املب�سوط  ذنون،  علي  ح�سن   -  4
للن�رش، عمان، 2004.

 1980 ل�سنة   )5( رقم  الحتادي  العمل  قانون  قواعد  �رشح  خاطر،  حمد  نوري   -5
لدولة الإمارات العربية املتحدة، من�سورات جامعة الإمارات، 2012.

ال�سار،  الفعل  عن  امل�سئولية  التق�سريية،  امل�سئولية  يف  اجلندي،  �سربي  حممد   -  6
درا�سة يف الفقه الغربي والفقه الإ�سالمي القانون املدين الأردين، جملد1، يف �رشوط 

امل�سئولية عن الفعل ال�سخ�سي، دار الثقافة للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن، 2015.

ح�سن النية يف تنفيذ العقود، ر�سالة ماج�ستري، جامعة  مبداأ  ناجي،  اجلبار  عبد   -  7
بغداد، .1974

العربية،  النه�سة  دار  املرافعات،  قانون  يف  الظاهر  الو�سع  نظرية  �سعيد،  حممد   -  8
القاهرة، 2005.

العامة والتطبيقات،  النظرية  العقدي،  اللتزام  اأ�سا�س  عياد،  اأحمد  الرحمن  عبد   -  9
الإ�سكندرية، 1972.
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اأركان الظاهر، كم�سدر للحق، 1977. جمعة،  خليل  نعمان   -  10

اأحكام الإثبات يف الإمارات، ط 1، 2010. الزهري،  النجا�سي  احلميد  عبد    -  11

ذنون، فل�سفة القانون، مطبعة العاين، بغداد 1975. علي  ح�سن    -  12

عمران، اللتزام بالإخبار، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية،  ال�سيد  -حممد   13
.1999

اأحمد الَندوي، القواعد الفقهية، دار القلم، دم�سق، ط 1، 1968. علي   -  14

عمان،  الفرقان،  دار  الفقهية،  وال�سوابط  الكلية  القواعد  �سبري،  عثمان  -حممد   15
.2000

16 - جالل حممد اإبراهيم، التاأمني وفقًا للقانون الكويتي، درا�سة مقارنة يف القانونني 
الفرن�سي وامل�رشي، جامعة الكويت، 1989.

17 -  م�سطفى حممد اجلمال، ال�سعي للتعاقد يف القانون املقارن، دار احللبي للن�رش، 
بريوت، 2001.

الإرادية، حما�رشات على  اللتزامات  يف  ال�سبب  من�سور،  م�سطفى  من�سور   –  18
طلبة الدرا�سات العليا، اأكادميية �رشطة دبي، 1999.

اللتزام،  م�سادر   ،1 لاللتزامات،ج  العامة  النظرية  �سوار،  الدين  وحيد    -  19
من�سورات جامعة دم�سق، 1982.

العقود، دار دجلة، عمان، الأردن،  اإبرام  النية يف  ح�سن  �سليمان،  عزيز  �سرياز   -20
.2008

21 - وائل اأحمد حمدي، ح�سن النية يف البيوع الدولية، دار الفكر القانوين، املن�سوره 
.2010

22 - ال�سيد بدوي ، حول نظرية ملبداأ ح�سن النية يف املعامالت املدنية، جامعة القاهرة، 
 .1989
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ب – الدوريات:

حتديد التزامات  يف  القا�سي  دور  رجب،  يو�سف  وبيان  الل�سا�سمة  العزيز  عبد   -  1
اأطراف العقد، درا�سة القانون املدين الأردين موازنة مع بع�س القوانني العربية، جملة 

موؤتة للبحوث والدرا�سات للعلوم الإن�سانية والجتماعية، جملد 23، ع2، 2008.

املدنية، درا�سة  امل�سوؤولية  اخلطاأ اجل�سيم يف  فكرة  حتديد  خاطر،  حمد  نوري    -  2
نظرية مقارنة، جملة املنارة، جامعة اآل البيت، الأردن جملد 7، ع 2، 2001.

حممد ال�سيد عرفه، مبداأ ح�سن النية يف قانون اجلن�سية الإحتادي، جملة ال�رشيعة   -  3
والقانون، جامعة الإمارات، ع5 يونيو 2001.

ال�سعيد الزقرد، نحو نظرية عامة ل�سياغة العقود، درا�سة مقارنة يف مدى  اأحمد   -  4
 ،25 �س   ،3 ع  الكويت،  جامعة  احلقوق،  جملة  العقدية،  للم�ستندات  امللزمة  القوة 

الكويت 2001.

املوؤمن  القانوين للتزام  الأ�سا�س  اإبراهيم �رشحان،  وعدنان  خاطر  حمد  نوري   -  5
املعامالت  الفرن�سي وقانون  التاأمني  قانون  نقدية يف  املعلومات، درا�سة  بتقدمي  له 

املدنية الإماراتي، جملة احلقوق، جامعة الكويت، ع 1 �س 31، مار�س 2007.
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اأهم املراجع باللغتني الإجنليزية والفرن�شية.- 

1 - R. Loir, les fondements de l’exigence de la bonne foien droit français des 
contrats, DEA, Lille 2, 2001 – 2002,.

2 - J. Ghestin, traite de droit civil, formation du contrat, 3 éd. LGDJ. 1932 

, la notion d’erreurdans le droit positifactuel, LGDJ, 19719.

3 - G. Flecheux, renaissance de la notion de bonne foi et loyautédans le 
droit des contrats, in le contrat au début du xxi siècle, étudesoffertes à J. 
Ghestin, LGDJ, 2002.

4 - G. Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, 4 éd. 1949.

5 -Jaluzat, la bonne foi dans les contrats, étude comparative des droit français, 
allemande et Japonais, Dalloz  ,(5)  2001.

6 -W. Tetely, good faith in contract, particularly in contracts of arbitration and 
chartering, Web; http: 11 tetely. Law.

7 -M. E. Storme, la bonne foi dans la formation des contrats en droit 
Néerlandais, rapport présenté à l’association Capitant a l’occasion des 
Journées, Louisianaise 1992, Litec, 1992.

8 -Ancel, les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit 
français, a la lumière du droit Quebecois, in les mélanges a Daniel Tricol, 
Paris,Litec.

9- De La Batie, appréciation in abstractoetappréciation in concertos en droit 
civil français, éd. LGDJ, Paris 1965.

10 - J. Frossrad, la distinction des obligations de moyen et de l’obligation de 
résultat, LGDJ, Paris 1965.

11 - F. Terre, autres, droit civil, des obligations, 5 éd. 1993.

12 - H. Lmoquen, good faith in Scots law of contract an undisclosed Principe? 
In A.D.M. Forte ed. Good faith in contract and property law, Hart publishing, 
Exford, 1999.

13 - B. Fages, le comportement du contractant, thèse, Axe – Marseille, 1997.

14 - H. Mazeaud, la faute objective et la responsabilite sans faute, D. 1985, 

Chron. 
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ال�شفحةاملــو�شــوع

37املقدمة

45املبحث الأول- ح�سن النية املرتبطة بالعلم

45املطلب الأول- حتديد معيار العتقاد اخلاطئ )عدم العلم اأو جهل احلقيقة(

47املطلب الثاين- تطبيقات ح�سن النية املرتبطة بالعلم

47الفرع الأول- العلم )العتقاد اخلاطئ( يف نظرية العقد

47اأوًل – العلم وعيوب الإرادة

50ثانيًا – العلم وال�سبب الباعث

50ثالثًا – العلم واخللف اخلا�س

51رابعًا – العلم املرتبط بالعيب اخلفي

52الفرع الثاين- العلم املرتبط بتقادم دعوى ال�سمان

52الفرع الثالث- العلم املرتبط بالو�سع الظاهر

53اأوًل – املدين ح�سن النية والدائن الظاهر

53ثانيًا – الغري ح�سن النية والوكيل الظاهر

54الفرع الرابع- علم الدائن والدعوى ال�سورية

55الفرع اخلام�س- العلم والبناء على اأر�س الغري

56الفرع ال�ساد�س- العلم واحليازة

57املبحث الثاين- ح�سن النية املرتبطة بال�سلوك

57املطلب الأول- ال�سلوك املوافق حل�سن النية

60املطلب الثاين- تقدير معيار ال�سلوك احل�سن يف قانون املعامالت املدنية

املحتوى:



�أ. د. نوري حمد خاطر 

95 مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - العدد 1 - السنة الخامسة - العدد التسلسلي )17( - جمادى اآلخرة 1438هـ - مارس 2017 م

ال�شفحةاملــو�شــوع

60الفرع الأول- املعيار املو�سوعي لل�سلوك احل�سن

72الفرع  الثاين- ال�سلوك احل�سن باملعيار ال�سخ�سي

73اأوًل – ح�سن النية وال�سلوك غري املتوقع

75ثانيًا – اخلطاأ يف ال�سلوك الواجب قانونًا

77املبحث الثالث- ح�سن النية املرتبطة بالعدالة وا�ستقرار التعامل

77املطلب الأول- ح�سن النية والعدالة

78الفرع الأول- التخفيف من غلواء الن�س

81الفرع الثاين- التف�سري وفق قواعد ح�سن النية

84املطلب الثاين- ح�سن النية وا�ستقرار التعامل

84الفرع الأول- ح�سن النية والنظام العام والآداب العامة

85الفرع الثاين- ح�سن النية وحماية حقوق الغري

89اخلامتة

90املراجع


