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 الـمـسـتـخـلـص

 

تعالج هذه الدراسة موضوع شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية ، المبدأ      

ً على القواعد العامة  واالستثناءات ؛ وتتمثل أهمية هذا البحث ، في أنه يعد خروجا

التي توجب على المدين الذي أخل بالتزامه العقدي ، أن تقوم مسؤوليته نتيجة هذا 

العقدية إذا كان صحيحاً ترتب عليه إعفاء اإلخالل. فإن شرط اإلعفاء من المسؤولية 

المدين من مسؤوليته المدنية المترتبة عليه ؛ فيُعفى المدين عندئذ ، وال تقوم مسؤوليته 

العقدية ، حتى وإن ترتب على إخالله بااللتزام ضرراً أصاب الدائن ، كاالتفاق على 

بأي تعويض عن  أن يدفع المدين نصف قيمة الضرر ، أو االتفاق على عدم إلزامه

ً إلى غش المدين ، أو خطئه الجسيم ، أو  الضرر ؛ ما لم يكن هذا اإلخالل راجعا

 أضرار تمس السالمة الجسدية للدائن ، لتعلق هذه األمور بالنظام العام .

ً عما تقضي به القواعد       وكون شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجا

لمعدلة ألحكام المسؤولية العقدية ، ألنها احكام مفسرة العامة ، أي أنه من الشروط ا

لإلرادة المشتركة للمتعاقدين ؛ فإن هذا البحث يتناول بالدراسة أساساً مدى مشروعية 

هذا الشرط وأحكامه من الناحية القانونية ، وذلك من خالل تبيان موقف األنظمة 

الفقه اإلسالمي بهذا  السعودية وبعض القوانين المقارنة ، وما ذهب إليه علماء

 الخصوص. 

فإن االتفاق على شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية ال يصح في  وعلى كل ،     

جميع األحوال ، بل يجب أن يكون االتفاق صحيحاً ، وذلك في الحاالت التي يجوز 

فيها إعمال هذا الشرط ؛ وكذلك يجب أن يراعى في هذا االتفاق القيود القانونية 

لية العقدية ، وذلك حفظاً المفروضة عليه ، وحدود تطبيق شرط اإلعفاء من المسؤو

للطرف الضعيف في العالقة التعاقدية ، من أن يُجبر على القبول بهذا الشرط ، ولو 

 كان فيه تعسفاً من الطرف اآلخر.

  



Abstract 

 

This study deals with the requirement of exemption from contractual 

liability, principle and exceptions; the importance of this research is that 

it is a departure from the general rules that the debtor who has breached 

his contractual obligation must be liable as a result of such breach. If the 

condition of exemption from contractual liability is valid, then the debtor 

shall be exempted from his civil liability; the debtor shall be exempted, 

and his contractual liability shall not, even if his breach of the obligation 

entails damage to the creditor, such as agreeing that the debtor shall pay 

half the value of the damage, or agree to Not to be bound by any 

compensation for the damage, unless such breach is due to the debtor's 

fraud, serious error, or damage to the physical integrity of the creditor, in 

connection with public order. 

     The fact that the requirement of exemption from contractual 

liability is a departure from the general rules, i.e., is an amended 

requirement of the provisions of contractual liability, because they are 

interpretive provisions of the common will of the contractors; this 

research mainly examines the legality of this condition and its provisions 

from a legal point of view. Saudi regulations and some comparative laws, 

and what the scholars of Islamic jurisprudence in this regard. 

     In any case, the agreement on the exemption from contractual 

liability requirement is not always true, but the agreement must be valid, 

in cases where this condition may be enforced; it must also take into 

account the legal limitations imposed on it and the limits on the 

application of the exemption clause. It is the contractual responsibility, in 

order to preserve the weak party in the contractual relationship, from 

being forced to accept this condition, even if it is arbitrary by the other 

party. 

 

 


