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??????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ????? Al-Taleb:

[تعويض ضرر العدول عن الخطبة يف الفقه اإلسالمي والتشريع املغربي والتشريع املقارن]

التي أخذ هبا القانون الفرنيس"(.)32
وتبعا هلذا التوجه ،فإنه ُي ْل َز ُم اخلاطب املعدول عنه الستحقاق التعويض يف إطار املسؤولية

املدنية أن يثبت وجود وعد بالزواج ،وتوفر أسباب املسؤولية املدنية ،املتمثلة يف اخلأ
وحدوث الرضر املادي أو املعنوي ،ثم إثبات العالقة السببية بني اخلأ والرضر(.)33

وعموما ،فإن الفقه الفرنيس يف ظل غياب نص رصيح حيدد طبيعة اخلأبة هل هي عقد أم
ال ،نجده أخضعها لقاعدتني رئيستني ،مها :قاعدة " حتول االلتزام بعمل إىل تعويض عند
ُي ََب
عدم تنفيذه" ،وقاعدة" :العقد رشيعة املتعاقدين" .وتبعا لذلك ،فإن العادل عن اخلأبة ُ ْ
عىل تعويض الرضر الناتج عن العدول لفائدة املعدول عنه.
والواقع أن هذا التوجه ال يستقيم ،ومنتقد لألسباب التالية:
 إن القواعد العامة التي يتم تأبيقها عىل العقود املالية ختتلف جذريا عن القواعد
احلاكمة لعقد الزواج ،ألن طلب الزواج ال يصدر من مدين إىل دائن ،كام هو األمر
بالنسبة للعقود العادية وإنام هو رباط بني نفسني وروحني.
 إن الوعد بالزواج ليس من ش نه أن يولد رابأة قانونية ،ألنه غري ملزم من الناحية
املدنية.
 إن ترتيب التعويض عن العدول غري وارد ،ألن اخلأبة مرحلة تعارف وتفاهم بني
اخلأيبني ،وحيق للعادل العدول عن اخلأبة متى شاء ،وال ُيوز إجباره عىل تنفيذ
الوعد.
إن هذه النظرية عموما ،مل تكن حمل إمجاع لدى الفقه والقضاء الفرنيس ،إذ صدرت أحكام
مبنية عىل التفصيل يف النتائج التي ترتتب عن العدول عن اخلأبة ،ويف مدى أحقية اخلاطب
(32) toulous 16 fevrier 1813Rep .Dalloz-v.mariage .n°:83.
(33) "Le fiancé qui a été abandonné, donc doit prouver d'abord l'existance d'une promesse de mariage,
puis l,existance des conditions de l'engagement de la ressponssabilité civil :une faute, un
préjudice(matérial ou moral) et un lien de causalité".
Dania Dhainni, Mariage et Liberté :Etude comparative en droit français et Libanais; Thése, Droit,
Universsité Paris-Saclay, 2016, p.40.
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املرتوك يف التعويض بسبب عدول الأرف اآلخر ،وكانت تلك األحكام متيز بني احلالة التي
يكون فيها الرضر ناجتا عن جمرد العدول عن اخلأبة ،وبني ما إذا كان الرضر ناجتا عن خأ
تقصريي ،فيتقرر التعويض يف هذه احلالة األخرية فقط(.)34
وتستند دعوى التعويض يف هذه احلالة إىل الرضر الواقع ،نتيجة االلتزام الذي يفرضه
القانون عىل كل من تسبب يف رضر بإصالحه ،فإذا تبني من أسباب احلكم املأعون فيه أنه مل
يكن هناك رضر حقيقي ،فال جمال للتعويض.
وقد استقر القضاء الفرنيس مؤيدا بجانب هام من الفقة ،عىل عدم التعويض ملجرد
العدول ،وإنام يرتتب التعويض إذا صاحبته ظروف مستقلة ،طبقا للمبادئ العامة للمسؤولية
التقرصية( ،)35وقد مثل القضاء الفرنيس هلذه الظروف بمجموعة من التأبيقات ،من قبيل
ب اخلاطب بدون عذر عن حضور عقد قرانه مع خأيبته ،التي تنتظره مع املدعوين يف
َت َغ ُّي ُ
عامدة املدينة( ،)36أو إلغائه للخأوبة بدون سبب أربعة أيام قبل التاريخ املتفق علية إلبرام
عقد الزواج( ،)37أو حصول العدول بعد طول فرتة اخلأوبة(.)38
إن املتمعن يف احلاالت املشار إليها أعاله ،سيالحظ أن احلكم بالتعويض مؤسس عىل
وجود اخلأ  ،الذي ال دخل لفعل العدول فيه ،وإنام مرجعه األفعال املالزمة له والظروف
املحيأة به .ويبدو أن هذا االجتاه املؤسس عىل املسؤولية التقصريية الذي تبناه القضاء الفرنيس
وساير فيه معظم الفقه الفرنيس ،هو اجتاه صائب ومتناسب مع ما توصل إليه االجتهاد
الفقهي احلديث يف أحد آرائه ،القائمة عىل الفصل بني احلق يف العدول عن اخلأبة والعدول،
( )34جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض ب ن "احلكم املأعون فيه قرر أن عدم تنفيذ الوعد بالزواج يمكن أن خيول يف
بعض الظروف حقا يف التعويض ،إذا كان قد نتج عن عدم التنفيذ رضر حقيقي" نقض مدين فرنيس ،بتاريخ  26ماي
 ، 1966أورده بلحاج العريب يف مؤلفه  ،الوجيز يف رشح قانون األرسة اجلزائري ،اجلزء األول ،الزواج والأالق ،ديوان
املأبوعات اجلامعية ،طبعة  ،1994ص.58 :
( )35حممد الكشبور ،الوسيط يف رشح مدونة األرسة ،اجلزء األول ،مرجع سابق ،ص.190:
(36) Paris, 3 decembre 1976, D.1978, p.36.
(37) CA.Aix en Provence, 3 mars 2005, juris.Data, n°2005, p.271242.
(38) CA.Paris1ere chambre, 6 janvier 1998, RTDciv1999, p.817.
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وبني واجب التعويض عن األفعال املرضة املصاحبة للعدول ،وبالتايل فال حيتاج املعرشع
الفرنيس إال جلرأة تعرشيعية ،منأقها تقنني ما توصل إليه الفقه والقضاء ،بشكل ال يمس بحرية
الزواج ،وال خيرج باخلأبة عن طبيعتها بوصفها تواعدا بني اخلاطبني عىل الزواج.
هذا فيام خيص موقف التعرشيع الفرنيس من تعويض رضر العدول عن اخلأبة ،فامذا عن
توجه التعرشيع املرصي؟

املطلب الثاين:
تعويض رضر العدول عن اخلطبة يف الترشيع املرصي

تأرق أغلب الفقه املرصي إىل مس لة التعويض الناتج عن العدول عن اخلأبة ،كام أن
توجهات املحاكم انقسمت بش نه إىل موقفني :املوقف األول ،هو املوقف القائم عىل وجوب
التعويض عن رضر العدول ،ألن اخلأبة يف نظر هذه املحاكم هي اتفاق ملزم للخاطبني بإجراء
التعاقد النهائي يف الوقت املالئم؛ ومن ثم يكون العدول عن الوفاء هبذا االلتزام موجبا
للتعويض عن الرضر املادي واألديب ،إال إذا أثبت العادل سببا معقوال لعدوله .فالعدول عن
اخلأبة حسب هذا الرأي هو عدول عن عقد يستوجب املسؤولية العقدية والتعويض.
غري أن هذا التوجه مل يلق انتشارا واسعا عىل مستوى التأبيقات القضائية ،وذلك ما
توضحه قلة وندرة األحكام القضائية التي أجازت التعويض عىل أساس املسؤولية العقدية
عىل الأرف العادل( .)39ويبدو أن هذا االجتاه القضائي قد كرس موقف االجتاه الفقهي الذي
اعتَب اخلأبة عقدا ملزما.
أما املوقف الثاين ،فهو موقف جانب من املحاكم التي ترى أن جمرد العدول عن اخلأبة
اليوجب التعويض مألقا ،ألن العدول حق ثابت لكل من اخلاطبني وغري مقيد بعرشط ،ألن

( )39يبقى من أهم األحكام الصادرة يف هذا الباب ما قررته حمكمة سوهاج الكلية يف قرار صادر عنها اعتَبت بمقتضاه
أن الوعد بالزواج ارتباط قانوين ،وعقد قائم يوجب التزامات عىل كل من الأرفني بإجراء التعاقد النهائي يف الوقت املالئم،
حكم حمكمة سوهاج الكلية يف سنة ،1948/5/30رقم ،434 :جملة املحاماة ،السنة  ،28ص.1056:
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العادل استعمل حقه وال ضامن يف استعامل احلق( .)40كام أن اخلأبة يف حد ذاهتا غري ملزمة،
وأن جمرد العدول عنها ال يرتب أي حق يف التعويض ،ألن يف عدم إقرار التعويض إبقاء عىل
حرية الزواج .غري أنه إذا اقرتن هذا العدول ب فعال وسلوكات نتج عنها رضر للمعدول عنه،
حتمل العادل التعويض عن الرضر.
وقد َت َ َّيدَ هذا التوجه بصدور قرار ملحكمة النقض بتاريخ 14ديسمَب  1939قضت فيه
ب نه"وإن كان لكال املتواعدين عىل الزواج مألق احلرية يف العدول عنه من غري أن يرتتب عىل
هذا إلزام بتعويض ما ،إال أنه إذا الزمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال مستقلة عنهام
استقالال بينا بحكم أهنا جمرد وعد بالزواج فعدول عنه ،وتكون هذه األفعال أحلقت رضرا
ماديا أو أدبيا ب حد املتواعدين ،كانت هذه األفعال موجبة للتضمني عىل من صدرت منه
باعتبارها أفعاال ضارة يف ذاهتا ال نتيجة العدول"(.)41
وطبقا هلذا احلكم ،اليعتَب اإلخالل بالوعد بالزواج املتبادل بني اخلاطبني مستوجبا
للتعويض يف ذاته ،وال ترتتب عنه أية مسؤولية ،حتى لو اعتَبت اخلأبة عقدا .وإنام املسؤولية
ناجتة هنا عن اخلأ املرتب للرضر ،والصادر من أحد اخلاطبني جتاه اآلخر .ويدعم هذا
التوجه الدكتور سليامن مرقس معلقا عىل القرار بقوله":وعندي أن املحكمة أصابت يف اعتامد
هذا الرأي ،ألنه حل وسط يوفق بني مبدأ حرية الزواج ومبدأ املسؤولية عن األرضار ،وهو
فوق ذلك ال يلقي املسؤولية حتام عىل عاتق اخلاطب الذي سلك مسلكا خاطئا أرض بالأرف
اآلخر ولو مل يكن هو الذي عدل"(.)42
وُيدر التنبيه إىل أن اجتاه القضاء املرصي بفريقيه يتسم بنوع من املغاالة ،ألن الفريق األول
أخرج اخلأبة عن طبيعتها من أهنا جمرد وعد ال التزام فيه إىل كوهنا اتفاقا ملزما إلجراء عقد
( )40د .حممد مصأفى شلبي ،أحكام األرسة يف اإلسالم دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية واملذهب اجلعفري
والقانون ،دار النهظة العربية ،بريوت ،ط1397 ،2/هـ1977-م ،ص.71:
( )41جملة املحاماة ،س 20ع  6ص.760:
(")42العدول عن اخلأبة وما يرتتب عنها" مقال منشور بمجلة القانون واالقتصاد ،ع  ،5-4-3س  ،13ص.354:
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ يناير ]2020
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الزواج ،ويف ذلك إكراه عىل إمتام عقد الزواج وخمالفة ملبدأ احلرية القائم عليها.
أما الفريق الثاين فقد نظر إىل طبيعة اخلأبة ب هنا جمرد وعد ال التزام فيه ،وأن العدول عنها
حق مقرر لكل من طرفيه .وبالتايل ،فهذا املوقف أغفل أن حق العدول قد يساء استعامله
فيرتتب عنه رضر ،كام أن يف هذا اإلغفال حيفا وجمانبة ملقصد العدل ،القائم عىل حتمل
املتسبب للرضر الناتج عن أفعاله الضارة.
وقد بقي االجتهاد القضائي املرصي مت رجحا بني التعويض عن الرضر انسجاما مع
الرأي الثاين ،تأبيقا لقاعدة "ال رضر وال رضار"( )43وقاعدة "الرضر يزال"( ،)44وبني عدم
التعويض مسايرة للرأي األول وتنفيذا لقاعدة "اجلواز العرشعي ينايف الضامن"( ،)45إىل أن تم
فقهي ثالث يمثله الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،يقوم أساسه عىل أن اخلأبة
ظهور توجه
ٍّ
والوعد بالزواج ليس عقدا ملزما ،ألنه ال ُيوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوج ،ومن باب

أوىل أن يتزوج من شخص معني ،ولكن فسخ اخلأبة أو اإلخالل بالوعد بالزواج إذا مل يكن
خأ عقديا ،قد يكون خأ تقصرييا يوجب التعويض .فإذا انحرف اخلاطب وهو يفسخ
اخلأبة عن السلوك امل لوف للشخص العادي يف مثل الظروف اخلارجية التي أحاطت
باخلاطب؛ كان فسخ اخلأبة خأ يوجب املسؤولية التقصريية .واألصل أن فسخ اخلأبة ال
( )43أصل القاعدة حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم ":ال رضر وال رضار" ،وهو حديث أخرجه اإلمام مالك يف
املوط من ،رواية حيي بن حيي الليتي ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف الرفق ،رقم احلديث .]32[:وأخرجه أيضا ،اإلمام
ابن ما جة يف السنن يف كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،رقم احلديث .]2384[:ويقول الشيخ مصأفى
الزرقا يف بيان القاعدة ":ال فعل رضر وال رضار يف ديننا ،أي ال ُيوز رشعا ألحد أن يلحق بآخر رضر وال رضارا".
نسقه وراجعه وصححه الدكتور عبد الستار أبوغدة ،دار
ينظركتاب:رشح القواعد الفقهية ،ت ليف أمحد مصأفى الزرقاَّ ،
الغرب اإلسالمي ،ط1403 ،1/هـ1983-م ،ص.165:

( )44يقول مصأفى الزرقا يف رشح قاعدة الرضر يزال ":أي جتب إزالته[الرضر] ،ألن األخبار يف كالم الفقراء
للوجوب" .ينظر كتاب :رشح القواعد الفقهية ،ت ليف أمحد مصأفى الزرقا ،مرجع سابق ،ص.179:
( )45يقول مصأفى الزرقا يف رشح هذه القاعدة ":كون األمر مباحا ،فعال كان أو تركا(ينايف الضامن) ملا حصل بذلك
األمر اجلائز من التلف .ولكن بعرشط -:أن اليكون ذلك األمر اجلائز مقيدا بعرشط السالمة – .وأن ال يكون عبارة عن
إتالف مال الغري ألجل نفسه" ينظر كتاب :رشح القواعد الفقهية ،ت ليف أمحد مصأفى الزرقا ،مرجع سابق ،ص.449:
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ُيعل حقا يف التعويض إال عن الرضر املادي ،ولكن إذا سبقه استغواء ،فإنه يلزم بالتعويض
عن الرضر األديب ،عىل أنه إذا تم استسالم اخلاطبني للضعف اجلنيس ،فال تعويض ال لرضر
مادي وال لرضر معنوي ،حتى لوكان هناك معرشوع للزواج مل يتم .وإذا كان فسخ اخلأبة من
قبل خاطب قارص فوالد اخلأيبة هو املسؤول إذا كان هو السبب يف الفسخ(.)46
إن التمعن يف األسس التي بنى عليها الدكتور عبد الرزاق السنهوري رأيه ،توضح أنه
رأي سليم يستجيب ملتألبات الواقع ،وفيه جلب للمصلحة ودرء للمفسدة ،كام أنه رأي
ُيعل اخلاطب حرا يف إمتام الزواج بعد اخلأبة أوإلغائه .غري أن هذه احلرية تبقى مقيدة بعدم
اإلرضار بالأرف املعدول عنه ،ب ن اليقرتن العدول ب فعال وسلوكات صادرة عن العادل،
وتسببت فعال يف حصول رضر مادي أو معنوي للمعدول عنه.
وتبعا لذلك؛ استقر القضاء املرصي ،فيام خيص تكييف اخلأبة والتعويض عن العدول
عنها ،عىل املبادئ اآلتية(:)47
 اخلأبة ليست بعقد ملزم .
 جمرد العدول عن اخلأبة ال يكون سببا موجبا للتعويض.
 إذا اقرتنت بالعدول عن اخلأبة أفعال أخرى أحلقت رضرا ب حد اخلأيبني ،جاز احلكم
بالتعويض عىل أساس املسؤولية التقصريية.
وقد أكدت ذلك حمكمة النقض يف قرارها الصادر بتاريخ  ،1939-12-14والذي جاء
فيه ب ن" اخلأبة ليست إال متهيدا لعقد الزواج .وهذا الوعد بالزواج ال يقيد أحد املتواعدين،
فلكل منهام أن يعدل عنه يف أي وقت شاء ،خصوصا أنه ُيب يف هذا العقد أن يتوافر
للمتعاقدين كامل احلرية يف مبارشته ملا للزواج من خأر يف شؤون املجتمع ،وهذا ال يكون
إذا كان أحد الأرفني مهددا بالتعويض .ولكن إذا الزمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال
( )46د .عب د الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام ،مرجع سابق،
ص.828-827 :
( )47د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،املرجع نفسه ،ج ،1/ص.828:
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