
االستاذ المساعد

سامان فوزي.د

القانون ال ٌحمً )التوافق والتباٌن بٌن عبارة 
(الجهل بالقانون ال ٌعتبر عذرا  )وقاعدة ( المغفلٌن



القانون المدنً فً الجمهورٌة 

االسالمٌة االٌرانٌة

مصطفى اتاتورك والقانون 

التركً

ترجمة القانون المدنً الفرنسً 
الى العربٌة

من حٌث الظهور -

من حٌث المعنى -

- لتحقٌق المساواة )من حٌث الغاٌة-
(واقرار النظام ودرء الفوضى

- ٌنفذ )من حٌث اساسها القانونً -
(القانون من تارٌخ نشره، العدل

- عدم :من حٌث عالقتها مع قاعدة  -
رجعٌة القانون الى الماضً

القواعد اآلمرة )من حٌث النطاق -
(والمفسرة

حالة القوة )من حٌث استثنائاتها -
(القاهرة



القانون ٌحمً المغفلٌن

ناقص أو عدٌم األهلٌة كذي القانون ٌحمً 
الغفلة والسفٌه والمجنون والصبً غٌر 
الممٌز، وكذلك ٌحمً المتعاقد من الغبن 
والتدلٌس والغش والجهل بالمعقود علٌه 

كما أن . الغلطكوكل ما ٌشوب اإلرادة 
الشرٌعة اإلسالمٌة القانون معتمدا  على 

أقرت عددا  من الخٌارات فً العقود 
وخٌار  وخٌار الشرط  لرؤٌةكخٌار ا
وغٌرها والتً تهدف فً مجملها المجلس 

من كل ما  الطرف الضعٌفإلى حماٌة 
لذا فالقانون . ٌؤدي إلى اإلضرار به

ٌحمً المغفلٌن بالصورة التً ذكرناها 
وٌرتب جزاء على ذلك كبطالن 
التصرف أو تعوٌض المتضرر

وهو الذي ٌغبن فً المعامالت :الغبً
.لسذاجته وسالمة نٌته

من حٌث ظهور المقولة -

من حٌث المعنى -
التً تنظم معرفة القوانٌن على الجمٌع 

معرفة  ،وبالتالً, حٌاتهم ومجتمعاتهم
إعماال  للقاعدة , حقوقهم وواجباتهم

(   القانون عذر بجهلال )القانونٌة 
فعلى كل شخص ٌجهل حقٌقة قانونٌة 

,  أن ٌسأل من كان به خبٌرا   ،معٌنة
حتى ٌتجنب الوقوع فً الخطأ وحتى 

ال ٌتعرض بالتالً للمساءلة 
وتم  فإن لم ٌفعل ذلك،القانونٌة
، قد حٌنها فقطفٌرى البعض  مسائلته،
.ًبالغبٌوصف 

من حٌث اساسها القانونً -



 109مادة 

السفٌه المحجور هو فً المعامالت –1
كالصغٌر الممٌز، ولكن ولً السفٌه 

المحكمة او وصٌها فقط ولٌس ألبٌه وجد 
ووصٌهما حق الوالٌة علٌه، اما تصرفات 
السفٌه التً وقعت قبل الحجر علٌه فهً 
كتصرفات غٌر المحجور اال اذا كان 

التصرف وقع غشا  بطرٌق التواطؤ مع من 
.  تصرف له السفٌه توقعا  للحجر

. تصح وصاٌا السفٌه بثلث ماله–2

واذا اكتسب السفٌه المحجور رشدا  فكت –3
.  المحكمة حجره

 

 110مادة 

ذو الغفلة حكمه حكم السفٌه

  93مادة 
كل شخص اهل للتعاقد ما لم ٌقرر القانون عدم 

.اهلٌته او ٌحد منها

95مادة
تحجر المحكمة على السفٌه وذوي الغفلة وٌعلن 

.الحجر بالطرق المقررة
  96مادة  

تصرفات الصغٌر غٌر الممٌز باطلة وان اذن له 
.  ولٌه

  97مادة 
ٌعتبر تصرف الصغٌر الممٌز اذا كان فً –1

حقه نفعاً محضاً وان لم ٌأذن به الوالً ولم 
ٌجزه، وال ٌعتبر تصرفه الذي هو فً حقه 

ضرر محض وان اذن بذلك ولٌه او اجازه اما 
التصرفات الدائرة فً ذاتها بٌن النفع والضرر 

فتنعقد موقوفة على اجازة الولً فً الحدود 
.  التً ٌجوز فٌها لهذا التصرف ابتداء

.وسن التمٌٌز سبع سنوات كاملة–2


