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 :االرادة المنفردة

، وهي بطبيعةة تصةرق نةانوني تعد االرادة المنفردة المصدر الثاني من مصادر االلتزام
 نانوني. أثر ألحداثكما الحظنا سابقا فالتصرق القانوني هو اتجاه االرادة 

 
رادة ال تلةزم اال -1علة  انة) ) ( من القانون المدني العراني184نصت المادة )

ويسةةةر   -2التةةةي يةةةن  فيهةةةا القةةةانون علةةة   لةةة .  المنفةةةردة صةةةاحبها اال فةةةي االحةةةوا 
وجةةةود ارادتةةةين ضةةةرورة ر  علةةة  العقةةةد مةةةن االحكةةةام اال مةةةا تعلةةةق منهةةةا بعليهةةةا مةةةا يسةةة

 (.متطابقتين
وهنا  مجموعة من التطبيقةات لةالرادة المنفةردة وردت فةي ثنايةا القةانون المةدني 

تنطبةق وء فةي هة ه الدراسةة ثةم نعمةد الة  بيةان االحكةام التةي ، نسلط عليها الضالعراني
فةةةي القةةةانون المةةةدني العرانةةةي،  عليهةةةا، وبعةةةد  لةةة  نبةةةين التطبيةةةق االهةةةم لةةةالرادة المفةةةردة

 ونعني ب ل  الوعد بجع  )الجعالة(، وكما يأتي:
 

 الحاالت التي تلزم االرادة المنفردة فيها صاحبها اوال:
مةةن  لةة  ان ةةاء  المنفةةردة بإرادتةة)جبهةةا يلتةةزم ال ةة   هنةةا  مجموعةةة مةةن الحةةاالت بمو 

 فةةةإرادة ،1المؤسسةةةات الةةة   يكةةةون عةةةن طريةةةق تحريةةةر سةةةند رسةةةمي او بموجةةة  وصةةةية
المنفةةردة هةةي التةةي اوجةةدت المؤسسةةة، وهةة ه االرادة تصةةدر مةةن صةةاحبها لتنةةت   المن ةة 

م ةة ء او بعةد مماتةة) عةةن طريةةق الوصةية، وبعةةد  لةة  يلتةةزم ال اثرهةا القةةانوني فةةي حياتةة)
الةة  المؤسسةةة التةةي ان ةةأها ملكيةةة مةةا تعهةةد بةة) مةةن  بارادتةة) المنفةةردة كةة ل  عنةةدما ينقةة 

 تن ةةة ، ومةةةن ثةةةم يالحةةةظ الباحةةةث ان االرادة المنفةةةردة  هنةةةا المةةةا  الةةة    صصةةة) لهةةةا
، وهةة ا مةةا علةة  المن ةة ء نحةةو ال ةة   المعنةةو  كةة ل  التزامةةام  وتن ةة   صةةام معنويةةام 

 -1لقةةانون المةةدني العرانةةي التةةي نصةةت علةة  انةة) )( مةةن ا52نظمةةت احكامةة) المةةادة )

                                      
في نظر فق) ، بينما ن التزام نا  ء بارادة منفردةالوصية تصرق نانوني مضاق ال  ما بعد الموت، وهو في نظر القانونيي - 1

 .نبو  الموص  ل) بعد وفاة الوصي ا تحتاج عقد النه المعامالت االسالمي الوصية



 

 

 الوصةيةهة ه ويعتبةر هة ا السةند او  -2يكون ان اء المؤسسة بسند رسمي او بوصةية. 
 نظامام للمؤسسة...(.

ومن الحاالت التي تلزم فيها االرادة المنفردة صاحبها هي حالة تحرير العقار المرهون 
يلتةةةزم فيةةة) بارادتةةة)  مةةةن الحةةةاقز للعقةةةاراعةةةالن  ويكةةةون  لةةة  عةةةن طريةةةق ،رهنةةةام تأمينيةةةام 

، وين ةأ االلتةزام يراه يسةاو  نيمةة العقةار المقيدة ال  القدر ال    بايفاء الديون المنفردة
بتوجيه) اعالنةات  عاتق) عالن رغبت) عن تحرير العقار من الديون المرهون فيها عل 

( مةن 1308المةادة )، وهة ا مةا نظمةت احكامة) ال  الداقنين يعلن رغبت) بتحريةر العقةار
يبقةة  للحةةاقز حةةق تحريةةر العقةةار  -1القةةانون المةةدني العرانةةي، والتةةي نصةةت علةة  انةة) )

 ...(.من المرتهن ال  تونيع الحجز علي) المرهون رهنام تأمينيام 
 

 االحكام التي تطبق عل  االرادة المنفردة: ثانيا:
، اال نةةررت بتطبيةةق احكةةام العقةةد علةة  االرادة المنفةةردة (184سةةبق ان الحظنةةا المةةادة )

االرادة المنفةردة ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين، ومعن  ه ا ان) لتنتةن  
، مةةةن تةةةرا  فالبةةةد ان تتةةةوافر لهةةةا ال ةةةروط واالركةةةان العامةةةة فةةةي العقةةةد اثرهةةةا القةةةانوني

، وان دة اهليةةة االداء الكاملةةةومحةة  وسةةب ، ا  يجةة  تتةةوافر فةةي صةةاح  االرادة المنفةةر 
، ال ي ةةو  ارادتةة) عيةة  مةةن عيةةو  االرادة، وان يكةةون محةة  االرادة المنفةةردة م ةةروعام 

 وسببها م روع، أ  يراد تحقيق نصد م روع من وراها.
 

 الجعالة(ثالثام: الوعد بجع  )
مةةن اهةةم التطبيقةةات التةةي اوردهةةا الم ةةرع العرانةةي ب صةةو  االرادة المنفةةردة كمصةةدر 

( مةن 185هو الوعد بجع  او جاقزة، ونةد نظمةت احكةام الوعةد بجةاقزة المةادة ) اللتزامل
مةن وعةد بجعة  يعطية) لمةن يقةوم بعمة   القانون المدني العراني التي نصت عل  ان) )
 (.حت  لو نام ب) بدون نظر ال  وعد معين التزم باعطاء الجع  لمن نام به ا العم 

ن جةةاقزة يعطيهةةا لمةةن يكت ةةق عةةالج لمةةر  مثةة   لةة  ان يقةةوم  ةة   بةةاالعالن عةة
   عةةةن جةةةاقزة لمةةةن يعثةةةر علةةة   ةةةيء ، او يعلةةةن  ةةةمعةةةين كمةةةر  )كورونةةةا( مةةةثالم 



 

 

العالج او العثور عل  ال يء الضاقع فةي االمثلةة  قكاكت اضاقع، فمن يقوم بالعم  
 ، فأن) يستحق الجاقزة ولو نام بالعم  دون العلم بها.اعاله

 
  روط الوعد بالجع :-

 مجموعة من ال روط وكما يأتي: بجاقزةالوعد يقتضي 
 الواعد ومح  الوعد. المنفردة من حيث لإلرادةتوافر ال روط العامة  -1
 ان توج) االرادة ال  الجمهور ال ال      بعين). -2

والراديةةو وموانةةع التواصةة   والتلفزيةةونان توجةة) االرادة بطريةةق علنةةي كالصةةحق  -3
 االجتماعي العامة.

 اقزة والعم  ال   يقوم ب) الموعود ل).ان يتضمن الوعد الج -4

 
( انةةواع الوعةةد بجعةة  وميةةزت بةةين الوعةةد 3و 2بقراتهةةا ) (185ونةةد حةةددت المةةادة )

سةقوط دعةو   المةدة، ومةدةاو الوعد محدد المدة والوعد غيةر محةدد  الملزم وغير الملزم
جةاز  لعمة لم يحدد الواعد اجةال للقيةام با وا  ا-2المطالبة بالجع ، ا  نصت عل  ان) )

ل) الرجوع في وعده علة  ان ال يةؤثر فةي حةق مةن نةام بالعمة  نبة  الرجةوع فةي الوعةد. 
مةةن تةةاريال اعةةالن  أ ةةهرلةةم ترفةةع  ةةال  سةةتة  إ ا دعةةو  المطالبةةة بالجعةة  وتسةةقط-3

 .العدو (
 

حةةدد الواعةةد مةةدة ونةةام  ةة    إ اامةةا عةةن تقةةادم دعةةو  الوعةةد بجعةة ، فةةنالحظ انةة) 
 لةم يحةدد الواعةد مةدة ويعةد ، فالجعة  يصةب  دينةام فةي  متة) إ ا، وكة ل  بالعم   اللهةا

أ  حقام   صيام لمن نةام بالعمة  ومةن ثةم يكةون التقةادم  اضةع للقواعةد العامةة بمعنة  
 (.429( سن) حس  المادة )15يكون )


