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ــيس /    ملخــص البحــث ــا صــابه مــن ضــرر ول ــرور عم ــويض املض ــو تع ــة ه ــدف مــن املســؤولية املدني ان اهل

ومعلــوم ان اركــان املســؤلية املدنيــة ثالثــة خطــأ وضــرر وعالقــة ســببية وبتحقــق هــذه ،عقــاب الفاعــل علــى فعلــه

ــدار  ــى مق ــيس عل ــرور ول ــذي حلــق باملض ــدار الضــرر ال ــى مق ــق التعــويض عل ــان يتحق ــه االرك ــذي اقرتف ــأ ال اخلط

لكن هذا احلكـم قـد يلحقـه وصـف يعـدل منـه فتكـون للتعـويض صـورة غـري هـذه الصـورة ويقـع ذلـك يف ،الفاعل 

احلالــة ،احلالــة االوىل االتفــاق علــى تعــديل احكــام املســؤولية قبــل حتققهــا وهــذا هــو موضــوع حبثنــا ،عــدة حــاالت 

ــان للتعــو ــة حالــة مــااذا انفــتح امــام املضــرور طريق ــذي اصــابه الثاني ــد وطريــق ،يض عــن الضــرر ال ــق العق طري

ــا للعقــد فــأن اخــل ببنــود العقــد حتققــت ،الفعــل الضــار  وللعقــد قــوة ملزمــة تلــزم املــدين الوفــاء بالتزامــه طبق

ــة  ــؤوليته العقدي ــى ،مس ــدها عل ــدين او حتدي ــؤولية امل ــدم مس ــى ع ــدان عل ــق املتعاق ــع ان يتف ــذا المين ــن ه ولك

  .مل يف ذلك دون ان يتعمد او يرتكب خطأ جسيمااخالله بالتزامه العقدي اذا اه

ــات  ــاه مبقدمــة و مبحثــني تناولنــا يف املبحــث االول اتفاق ــا وتناولن الهميــة هــذا املوضــوع جعلنــاه موضــوع حبثن

ــا  ــن غريه ــؤولية ع ــديل املس ــات تع ــز اتفاق ــناه لتميي ــب االول خصص ــني الطل ــة مبطلب ــؤولية العقدي ــديل املس تع

ــب الثــاني خصصــناه ملوقــف بعــض التشــريعات مــن ،اهيــة هــذه االتفاقــاتمــن االنظمــة املشــابهة هلــا وم واملطل

  .اتفاقات تعديل احكام املسؤولية العقدية اما املطلب الثالث فقد خصصناه اىل مدى صحة هذه االتفاقات

ــد خصصــناه اىل صــور هــذه االتفاقــات واالثــار التــي ترتتــب عليهــا مــن خــالل مطلبــني  امــا املبحــث الثــاني فق

يف االول عــن صــور اتفاقــات تعــديل املســؤولية العقديــة واملطلــب الثــاني اىل االثــار املرتتبــة علــى تعــديل حتــدثنا 

ــائج التــي مت التوصــل  ــم املقرتحــات والنت ــا هــذا خبامتــة تضــمنت اه ــة وانهينــا حبثن ــام املســؤولية العقدي احك

ــارن مــا مسحــت ل ــانون املق ــه والق ــل البحــث اشــارات للفق ــا املصــادر التــي حصــلنا اليهــا كمــا حرصــنا ان يتخل ن
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