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Abstract
It is no secret one of those 
interested in legal issues that 
the topic (the legal nature of 
the relationship between the 
owner of the garage and the 
owner of the vehicle) of the 
important topics of our time 
so as to be in contact with 
the individual in his daily 
life and practical, as the 
subject of the owners of 
garages and how to deal 
with them harboring the car 
to have become of topics 
that affect every member of 
society and because of the 

current situation in the 
country by forcing car 
owners to put their cars in 
garages dedicated for this 
purpose and not left on the 
roads and public places for 
fear it from theft and 
destruction of any reason for 
the then commitment is the 
responsibility of the owners 
of garages protection of 
these cars, maintain and 
deliver them to their owners 
at the end of the contract 

period  

  : المقدمة

ــــــــــى  مــــــــــن أحــــــــــدال یخفــــــــــى عل

ایا القانونیــــــــة بــــــــأن المهتمــــــــین بالقضــــــــ

الطبیعـــــة القانونیـــــة للعالقـــــة (موضـــــوع 

) بـــین صـــاحب الكـــراج ومالـــك الســـیارة

مــــن المواضــــیع المهمــــة والحیویــــة فــــي 

وقتنــا الحاضــر وذلــك ألنهــا فــي تمــاس 

مــع الفــرد فــي حیاتــه الیومیــة والعملیــة، 

حیــث أن موضــوع أصــحاب الكراجــات 

وكیفیـــة التعامــــل معهــــم بــــإیواء الســــیارة 

ن الموضـــوعات التـــي لـــدیهم أصـــبح مـــ

تمس كل فرد من أفـراد المجتمـع وذلـك 
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بسبب األوضاع الراهنة فـي البلـد التـي 

ُتجبــــــر مــــــالك الســــــیارات إلــــــى وضــــــع 

ســیاراتهم فــي كراجــات مخصصــة لهــذا 

الغـــــــرض وعـــــــدم تركهـــــــا فـــــــي الطـــــــرق 

واألمــــــاكن العامــــــة خوفــــــًا علیهــــــا مــــــن 

الســرقة والهــالك بــأي ســبب كــان لیقــوم 

عــــــاتق بعــــــد ذلــــــك التــــــزام یقــــــع علــــــى 

أصــــــــحاب الكراجــــــــات بحمایــــــــة هــــــــذه 

السیارات والحفاظ علیها وتسـلیمها إلـى 

  . أصحابها عند انتهاء مدة العقد

علـــى هـــذا تهـــدف هـــذه الدراســـة 

إلــى تكییــف هــذه العالقــة الرابطــة بــین 

صــــــــــاحب الكــــــــــراج ومالــــــــــك الســــــــــیارة 

وٕاعطاءهــــا وصــــفها القــــانوني الخــــاص 

بها لتثور بعد ذلك مسألة كیفیـة إثبـات 

القة ومن ثم مسـؤولیة صـاحب هذه الع

الكــراج عــن األضــرار التــي قــد تصــیب 

السیارة أثناء حراسـته لهـا مـن سـرقة أو 

  .هالك أو غیر ذلك

وأحیانــًا تــزداد التزامــات صــاحب 

الكــراج وتتعــدى فكــرة الحراســة فقــط بــل 

یجــب علیــه أن یلتــزم بإصــالح الســیارة 

ومـــــا أكثـــــر هـــــذه األمثلـــــة فـــــي واقعنـــــا 

  . العملي الیوم

لــــــذلك ســـــــوف یــــــتم دراســـــــة هـــــــذا      

الموضــــوع علــــى ثالثــــة مباحــــث وفــــق 

  :خطة البحث اآلتیة

تكییف العالقة :  المبحث األول

العقدیــــة بــــین صــــاحب الكــــراج ومالــــك 

  .السیارة

العالقـة العقدیـة : المطلب األول

بــــین صــــاحب الكــــراج ومالــــك الســــیارة 

  .عقد إیجار

العالقة العقدیـة : المطلب الثاني

مالــــك الســــیارة بــــین صــــاحب الكــــراج و 

  .عقد ودیعة

العالقة العقدیة : المطلب الثالث

بــــین صــــاحب الكــــراج ومالــــك الســــیارة 

  .عقد حراسة

خصــــــــائص : المبحــــــــث الثــــــــاني

العالقـــة العقدیـــة بـــین صـــاحب الكـــراج 

  .ومالك السیارة

  .عقد رضائي: المطلب األول

عقـــــــد ملـــــــزم : المطلـــــــب الثـــــــاني

  لجانبین

آثـــار العالقـــة : المبحـــث الثالـــث

بــــین صــــاحب الكــــراج ومالــــك العقدیــــة

  .السیارة
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التـــزام صـــاحب : المطلـــب األول

  .الكراج بتسلم السیارة

االلتــزام بحفــظ  : المطلــب الثــاني

  .السیارة و العنایة بها

العالقــــة بــــین : المطلــــب الثالــــث

صـــاحب الكـــراج ومالـــك الســـیارة  عقـــد 

  .حراسة

االلتــــــزام بــــــرد : المطلــــــب الرابــــــع

  .السیارة

  المبحث األول 

لعالقـــة العقدیـــة بـــین صـــاحب تكییـــف ا

  الكراج ومالك السیارة

یمكــن تعریــف العقــد المبــرم بــین 

مالــــك الســــیارة وصــــاحب الكــــراج بأنــــه 

ذلـــك االتفـــاق المبـــرم بـــین مالـــك ســـیارة 

یرغــــب فــــي وضــــعها فــــي مكــــان آمــــن 

وتحـت حمایــة شـخص وصــاحب كــراج 

وظیفتـــــه اســـــتقبال الســـــیارات والحفـــــاظ 

علیهـــــــا مـــــــع احتفـــــــاظ مالـــــــك الســـــــیارة 

ــــــة اســــــتردادها فــــــي أي لحظــــــة بإمكا نی

یحــــددها والتزامــــه بـــــدفع مقابــــل رعایـــــة 

  .)١(السیارة 

وممــــــا تقــــــدم یتضــــــح أن هنــــــاك 

مالــك ســیارة قــد یتوقــف عــن اســتعمالها 

فتـــرة زمنیـــة معینـــة قـــد تكـــون ســـاعة أو 

یــوم أو شــهر وفــي أثنــاء هــذه الفتــرة ال 

یرغب في تركها في أماكن عامـة ألنـه 

أن یعهد ال یأمن علیها مما یدفعه إلى 

بهــا إلــى شــخص متخصــص باســتقبال 

السیارات ورعایتها والحفاظ علیها أثناء 

فتــرة تركهـــا ویتعهـــد بردهـــا إلیـــه بمجـــرد 

طلبــه إیاهــا فــي مقابــل أجــر یتلقــاه مــن 

  .صاحب السیارة

قــــد یبــــدو ألول وهلــــة  أن هــــذا 

العقــد یعتبــر عقــدًا بســیطًا وال یثیــر أي 

لبس مع عقود أخرى ولكن األمر لیس 

فمســـألة تكییـــف هـــذا العقـــد مـــن كـــذلك

المســائل التــي أثــارت جــدل ومناقشــات 

كثیرة بین فقهاء القـانون بـین قائـل بـأن 

هـذا العقـد عقـد إیجـار وآخـرون یقولـون 

بأنه عقد ودیعة ورأي ثالـث ذهـب بأنـه 

عقــــد حراســــة ولكــــل فریــــق مــــن هــــؤالء 

الفقهــــــاء أدلتــــــه وحججــــــه التــــــي یــــــدافع 

  .عنها

صـــاحب العالقـــة بـــین / المطلـــب األول

  : الكراج ومالك السیارة عقـد إیجار

عقــد اإلیجــار عبــارة عــن تملیــك 

منفعــــة معلومــــة بعـــــوض معلــــوم لمـــــدة 
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معلومـــة وبـــه یلتـــزم المـــؤجر أن یمكـــن 

. )٢(المستأجر من االنتفـاع بالمـأجور 

كمــا یعــرف بأنــه بیــع المنفعــة المعلومــة 

ـــــل عـــــوض معلـــــوم وقـــــد . )٣(فـــــي مقاب

قة ذهب بعض الفقهاء إلى تكیف العال

بــــین مالــــك الســــیارة وصــــاحب الكــــراج 

موضــوع البحــث إلــى أنهــا عقــد إیجــار 

علـــى اعتبـــار أن صـــاحب الكـــراج هـــو 

مــؤجر ملتــزم بــأن یضــع تحــت تصــرف 

المســــتأجر وهــــو مالــــك الســــیارة مكانــــًا 

یســــــتطیع األخیــــــر مـــــــن االنتفــــــاع بـــــــه 

ووضـــع ســـیارته بـــه وال یقـــع علیـــه أیـــة 

التزامــــات أخــــرى غیــــر ذلــــك كالحفــــاظ 

ورعایتهــــا وحراســـــتها وال علــــى الســـــیارة

یســـأل عـــن األضـــرار التـــي قـــد تصـــیب 

الســــیارة خــــالل مــــدة اإلیجــــار مــــن أي 

إال إذا كانـــــــــت هـــــــــذه . ســـــــــبب كـــــــــان 

األضـرار ناشــئة عــن عیــب فــي المكــان 

نفسه كانهیار أسقف الكراج أو احتراقه 

مـــــع التـــــزام مالـــــك الســـــیارة بـــــدفع بـــــدل 

  .)٤(اإلیجار

وٕاذا كان االلتزام الوحید للمؤجر 

هـــــــــو أن یمكـــــــــن ) حب الكـــــــــراجصـــــــــا(

المســـتأجر وهـــو مالـــك الســـیارة مـــن أن 

ینتفع بالمكان المخصـص لسـیارته مـن 

دون االلتــزام بالحراســة فهــو الــذي دفــع 

ـــــــى تكییـــــــف  ـــــــبعض مـــــــن الفقهـــــــاء إل ال

العالقة على أنها عقـد إیجـار فـالمؤجر 

فـــــي عقـــــد اإلیجـــــار ال یلتـــــزم إال بهـــــذا 

االلتـــــزام وٕاذا كانـــــت هنـــــاك حراســـــة أو 

هــــي ال تعنــــي حراســــة الســــیارة رعایــــة ف

وٕانما تعني حراسة المكان الذي تتواجد 

  .)٥(به السیارة وهو الكراج

ولكــــــن أن هــــــذا التكییــــــف بــــــأن 

العالقــــة بــــین مالــــك الســــیارة وصــــاحب 

الكـــراج هـــي عقـــد إیجـــار لـــم یســـلم مـــن 

االنتقــاد مــن جانــب الفقهــاء وذلــك لعــدم 

انطبــاق أحكــام عقــد اإلیجــار بأجمعهــا 

وأول هذه االنتقـادات على هذه العالقة

هي أنه إذا أخذنا بهـذا التكییـف سـوف 

مـــن ) المـــؤجر(یفلـــت صـــاحب الكـــراج 

المســــــؤولیة عــــــن حــــــاالت الهــــــالك أو 

الســـرقة التـــي یمكـــن أن تحـــدث للســـیارة 

وكذلك الحریق وٕاذا رغب مالك السـیارة 

فـــــي إلقـــــاء المســـــؤولیة علـــــى صـــــاحب 

الكــراج فعلیــه أن یثبــت خطــأه باعتبــار 

الحریــق أو الســرقة كــان أن الهــالك أو 

عائــد لفعــل مالــك الكــراج وهــذا مخــالف 
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لقواعـــد المســـؤولیة العقدیـــة التـــي تقـــرر 

ـــــات یقـــــع علـــــى عـــــاتق  بـــــأن عبـــــأ اإلثب

المدین الذي یجب علیـه أن یثبـت قیـام 

القــوة القــاهرة أو الســبب األجنبــي الــذي 

  . )٦(حال دون تنفیذ التزاماته 

كمـــــا أن األخـــــذ بهـــــذا التكییـــــف 

مــع االلتزامــات الحقیقیــة یتنــافى جــذریاً 

الملقــــاة علـــــى عـــــاتق صـــــاحب الكـــــراج 

وهــي التزامــه بحراســـة الســیارة والحفـــاظ 

علیهــــا أي لــــوال الحفــــاظ علــــى الســــیارة 

وحمایتهــــــا لمــــــا ذهــــــب مالــــــك الســــــیارة 

  .)٧(لوضعها في الكراج 

إن الحالـــة الوحیـــدة التـــي یعتبـــر 

فیهــا هــذا العقــد عقــد إیجــار هــو عنــدما 

ان لمالــــك یخصــــص مالــــك الكــــراج مكــــ

الســـــیارة لیضـــــع ســـــیارته فیـــــه وأحیانــــــًا 

یعطیــــه مفتــــاح المكــــان لیســــتعمله دون 

تدخل من مالك الكراج وهذا مـا ذهبـت 

  .)٨(غلیه أغلب المحاكم في فرنسا

العالقــة بــین صــاحب / المطلــب الثــاني

  :الكراج ومالك السیارة عقد ودیعة

تعــّرف الودیعــة بأنهــا عقــد یلتــزم 

آخـــر بـــه شـــخص أن یتســـلم شـــیئًا مـــن

علـى أن یتـولى حفـظ هـذا الشــيء ورده 

  .)٩(إلى الطرف األول عینًا 

مــن هــذا التعریــف ذهــب بعــض 

ـــــــى تكییـــــــف العالقـــــــة بـــــــین  الفقهـــــــاء إل

صـــاحب الكـــراج ومالـــك الســـیارة بأنهـــا 

عقـــد ودیعـــة علـــى اعتبـــار أن صـــاحب 

الكراج یعتبر مودع لدیه ومالك السیارة 

مــــــودع ویلتــــــزم األول بالحفــــــاظ علـــــــى 

وحراســــــــته ) الســـــــیارة(ع المـــــــال المــــــــود

مالــك (ورعایتــه وتســلیمه علــى المــودع 

عنـد انتهـاء مـدة العقـد ونتیجـة ) السیارة

لهذه االلتزامات التي یلتـزم بهـا المـودع 

لدیــــه وهــــو صــــاحب الكــــراج فــــإن هــــذا 

العقد یعتبر أقرب إلى الودیعة منه إلى 

  .)١٠(اإلیجار

فـــااللتزام بالحراســـة والعنایـــة هـــو 

عقـــد بأنـــه عقـــد األســـاس فـــي تكییـــف ال

ودیعــة ولكــن أیضــًا هــذا الــرأي ال یســلم 

مـــــن االنتقـــــاد وأهـــــم االنتقـــــادات التــــــي 

وجهــــــت لــــــه هــــــي أن العقــــــد موضــــــوع 

البحــــث عقــــد ملـــــزم لجــــانبین صـــــاحب 

الكـــــراج یلتـــــزم بـــــأن یضـــــع مكـــــان مـــــن 

الكــــــراج لمنفعــــــة مالــــــك الســــــیارة وهــــــذا 

األخیر یلتزم بدفع مقابـل لهـذا االنتفـاع 
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ملـزم لجانـب في حین أن الودیعـة عقـد 

. واحد وهي تكون مجانیة بدون مقابل 

وٕان كان هناك عقود ودیعة بأجر فهذا 

األجــر یعتبــر لقـــاء حفــظ المــودع لدیـــه 

للمال المودع لذا تسـمى الودیعـة بـأجر 
)١١(.  

كـــــــذلك مـــــــن االنتقـــــــادات التـــــــي 

وجهـــــت لهـــــذا الـــــرأي هـــــي أن العنایـــــة 

والحـــرص المطلـــوب مـــن المـــودع لدیـــه 

فـــــــي عقـــــــد لحراســـــــة وحفـــــــظ األشـــــــیاء

الودیعــة هــي عنایــة الرجــل المعتــاد فــي 

حــــین ان الحــــرص والعنایــــة المطلوبــــة 

مــن صــاحب الكــراج هــي عنایــة الرجــل 

المهنـــــــي الحـــــــریص أي أنهـــــــا تتعـــــــدى 

  . )١٢(عنایة الرجل المعتاد 

كــذلك أن تحدیــد مكــان مــن قبــل 

صــاحب الكــراج لمالــك الســیارة لوضــع 

الســیارة فیــه یتنــافى مــع مــا هــو موجــود 

الودیعــة ، ففــي األخیــر یكــون فــي عقــد 

مـــن حـــق المـــودع لدیـــه إیـــداع الشـــيء 

المـــودع فـــي أي مكـــان یـــروق لـــه كمـــا 

یمكـــن نقلـــه مـــن مكـــان إلـــى آخـــر یـــراه 

األمثـــل واألمـــن لـــه لحفـــظ هـــذا الشـــيء 

فیه ما لم یقده صاحب الودیعـة بمكـان 

معــــین كمـــــا اشـــــار الـــــى ذلـــــك القـــــانون 

  ).٩٥٤(المدني العراقي في المادة 

شــــــكل العنایــــــة كــــــذلك یختلــــــف 

المـــــؤداة مـــــن المـــــودع لدیـــــه فـــــي عقـــــد 

الودیعة حیث یتم حفظ وحراسة الشيء 

محل الودیعة على حـدة بینمـا صـاحب 

الكــــــــراج هنــــــــا یقــــــــوم بحراســــــــة جمیــــــــع 

الســـــیارات فـــــي الكـــــراج أي أن العنایـــــة 

والحراســــة ال تشــــتمل علــــى كــــل ســــیارة 

  .)١٣(على حدة 

العالقــة بــین صــاحب / المطلــب الثالــث

  : السیارة عقـد حراسةالكراج ومالك

الحراســـة وضـــع مـــال یقـــوم فـــي 

شـــأنِه نـــزاع أو یكـــون الحـــق فیـــه غیـــر 

ثابــــت ویتهــــدده خطــــر عاجــــل فــــي یــــد 

أمـــین یتكفـــل بحفظـــِه وٕادارتـــِه وردِه مـــع 

تقـــدیم حســـاب عنـــه إلـــى مـــن یثبـــت لـــه 

وقـد تكـون الحراسـة باتفـاق . الحق فیه 

الطــــرفین فتســــمى حراســــة اتفاقیــــة وقــــد 

فنكــــــون أمــــــام تكــــــون بحكــــــم القضــــــاء 

  .)١٤(حراسة قضائیة

ومــن الجــدیر بالــذكر هنــاك مــن 

یـــــرى أن الحراســـــة  تكـــــون شـــــرعیة إذا 

كانــت بســند قــانوني وتطبیقــًا لــذلك فــإن 
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الســارق ال یعتبــر حارســًا ألنــه ال یملــك 

ســـند قـــانوني لوجـــود الشـــيء المطلـــوب 

حراسته في حیازته  وال یوجد عقد بینه 

من في حین هناك . وبین مالك السیارة

یأخـذ بالحراسـة المادیـة أي أن كـل مـن 

یكــــون لــــه ســــلطة مادیــــة وفعلیــــة علــــى 

شيء یعتبر حارسًا له سواء كانت هذه 

الســـلطة بحــــق أم بغیــــر حــــق فالســــارق 

وفــق هــذا الــرأي یعتبــر حــارس للشــيء 

)١٥(الموجود فـي حوزتـه نتیجـة السـرقة 

.  

وبعـد هـذا كلــه فقـد ذهـب بعــض 

الفقهــــــــاء إلــــــــى تكیــــــــف العالقــــــــة بــــــــین 

ب الكـــراج ومالـــك الســـیارة بأنهـــا صـــاح

عقـــد حراســـة علـــى اعتبـــار أن االلتـــزام 

األساســـــي والرئیســـــي فــــــي هـــــذا العقــــــد 

والذي یقع علـى عـاتق صـاحب الكـراج 

هــــــو حراســــــة الشــــــيء المــــــؤمن عنــــــده 

وبـــــذلك أطلـــــق تســـــمیة عقـــــد ) الســــیارة(

الحراســة هــو أن یعهــد شخصــان شــيء 

إلـــى شـــخص ثالـــث لحراســـته وهـــي مـــا 

فاقیـــــــة أو تقـــــــوم تســـــــمى بالحراســـــــة االت

المحكمــة بتعیــین حــارس علــى الشــيء 

محــــــل النــــــزاع وتســــــمى هنــــــا الحراســــــة 

ولـــم ، )١٦(القضـــائیة التـــي ســـبق ذكرهـــا

یــــنص القــــانون المــــدني العراقــــي علــــى 

  .هذا النوع من العقود

لــم یســلم هــذا الــرأي مــن االنتقــاد 

أیضــًا فقــد انتقــد بــأن الحراســة بــالمفهوم 

المتقـــــــــدم تعطـــــــــي حـــــــــق للحـــــــــارس أن 

ل الشـــــــيء ویســـــــتغله وبوجهـــــــه یســـــــتعم

ویراقبـــه وٕاذا كـــان صـــاحب الكـــراج هنـــا 

لــــه الحــــق فــــي التوجیــــه والرقابــــة علــــى 

الشــيء الموضــوع تحــت حراســته فلــیس 

  .)١٧(له الحق أن یستعمله ویستغلهُ 

  

  

  :تقویم

وبعــد أن عرضــنا اآلراء الفقهیــة 

الخاصــة بهــذه العالقـــة نســتطیع القـــول 

إن العقـــد هنـــا لـــیس عقـــد إیجـــار وٕانمـــا 

و عقد ودیعة ذلـك أن التـزام صـاحب ه

الكراج بالمحافظة والعنایة بالسیارة هـو 

التزام جوهري ولیس ثانوي كما لو كان 

صــاحب الكــراج مــؤجرًا ومالــك الســـیارة 

. مــــا كــــان لیتعاقـــــد لــــوال هــــذا االلتـــــزام 

كذلك ال یمنع مـن ان یكـون هـذا العقـد 

ودیعــة إذا كــان المــودع یضــع األشــیاء 
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المكان المخصـص المودعة بنفسه في 

لـــه كمالـــك الســـیارة كـــذلك یمكـــن القـــول 

أن القاعـــدة العامـــة فـــي عقـــود الودیعـــة 

أنهــا تكــون مجانیــة ولكــن هــذا ال یمنــع 

مــن أن تكــون هنــاك مقابــل لحفــظ هــذا 

الشــــيء كمــــا هــــو معتــــاد عنــــدما یــــدفع 

مالـــــك الســـــیارة مبلـــــغ مـــــن المـــــال إلـــــى 

صــاحب الكـــراج لقـــاء حراســـته لســـیارته 

مـن القـانون ) ٩٦٨(وقد أجازت المادة 

المـــــــدني العراقـــــــي ان تكـــــــون الودیعـــــــة 

  .)١٨(بأجر
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  المبحث الثـاني 

خصـــــــــائص العالقـــــــــة العقدیـــــــــة بـــــــــین 

  صاحب الكراج ومالك السیارة 

إن العقــــد المبــــرم بــــین صــــاحب 

ـــــك الســـــیارة كبقیـــــة أنـــــواع  الكـــــراج ومال

العقــــود تطبـــــق علیـــــه األحكـــــام العامـــــة 

التـــي تنطبـــق علـــى جمیـــع العقـــود مـــع 

الخصوصـــیة یتمتـــع بهـــا وجـــود بعـــض

هــــــذا العقــــــد لــــــذلك ســــــیتم بحــــــث هــــــذه 

  :الخصوصیات على النحو اآلتي 

  : عقد رضائي/ المطـلب األول

العقــد الرضــائي هــو ذلــك العقــد 

الـــذي ینعقــــد بمجــــرد تراضــــي الطــــرفین 

أي بمجـــــــــــرد تالقـــــــــــي إرادة الطـــــــــــرفین 

الموجـــــب والقابـــــل مـــــن دون أن یتخــــــذ 

  . )١٩(العقد شكًال معینًا 

بخــالف العقــد الشــكلي الــذي ال 

یــتم بمجــرد تراضــي الطــرفین بــل یجــب 

النعقــاده فــوق ذلــك إتبــاع شــكل معــین 

یـــنص علیـــه القـــانون وأكثـــر مـــا یكـــون 

هــــذا الشــــكل ورقــــة رســــمیة یــــدون فیهــــا 

  . )٢٠(العقد 

ویعتبـــــــــر العقـــــــــد المبـــــــــرم بـــــــــین 

صـــــاحب الكـــــراج ومالـــــك الســـــیارة مـــــن 

العقـــود الرضـــائیة إذ یكفـــي فیـــه تالقـــي 

ة طرفــــــي العقــــــد صــــــاحب الكـــــــراج إراد

ومالك السیارة لیصبح العقـد منعقـدًا وال 

یحتــــاج إلــــى أیــــة كتابــــة بعــــد ذلــــك وٕان 

كتـــــب فعلـــــى اعتبـــــار أن هـــــذه الكتابـــــة 

وذهـــــب . لإلثبـــــات ولـــــیس ركـــــن فیـــــه 

البعض من الفقهاء إلى أكثر مـن ذلـك 

ـــــأن هـــــذا العقـــــد مـــــن العقـــــود  بـــــالقول ب

العینیة التـي ال تنعقـد إال بتسـلیم العـین

محل العقد ولكن هـذا الـرأي منتقـد ألن 

أطراف العقد یتفقون على المكان الذي 

یخصــص للســیارة وعلــى الــثمن ویعتبــر 

العقــد منعقــد حتــى بــدون اشــتراط وجــود 

الســـیارة وفـــي الواقـــع العملـــي أن مالـــك 

السیارة له حق إخراج السـیارة وٕاعادتهـا 

  . )٢١(إلى الكراج في أي وقت یشاء 

  : ـد ملزم للجانبینعق/ المطلب الثاني

العقــد الملــزم للجــانبین هــو ذلــك 

العقــد الــذي ینشــأ التزامــات متقابلــة فــي 

ذمـة كــل مـن الطــرفین كـذلك هــو العقــد 

ـــــك  المبـــــرم بـــــین صـــــاحب الكـــــراج ومال

الســـیارة فهـــو عقـــد ملـــزم لكـــال الطـــرفین 

صـــاحب الكـــراج ومالـــك الســـیارة حیـــث 

یلتزم صاحب الكراج بتسلم السیارة هذا 
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تسلم بان هذا العقد هو عقد وال یعني ال

عینــــي ألن العقــــد قــــد یبــــرم قبــــل تســــلم 

صـــاحب الكـــراج للســـیارة ومـــن اللحظـــة 

التـــي یتســـلم فیهـــا األخیـــر الســـیارة تبـــدأ 

مســــؤولیته فــــي حراســــتها وهــــو االلتــــزام 

الثاني الذي یلقـى علیـه بالحفـاظ علیهـا 

والعنایة بها وهذا االلتزام التزام جوهري 

اعتبـار هـذا وهو الـذي كـان أساسـًا فـي

العقد عقد ودیعة ولـوال هـذا االلتـزام لمـا 

قـــام مـــالك الســـیارات بوضـــع ســـیاراتهم 

كــذلك . فــي الكراجــات المخصصــة لهــا

ـــــــــزم صـــــــــاحب الكـــــــــراج  یمكـــــــــن أن یلت

بإصــالح وتــرمیم الســیارة وهــذا االلتــزام 

ال یقوم إال بنـاًء علـى اتفـاق خـاص بـه 

بعـــد االتفـــاق الخـــاص بحراســـة الســـیارة 

بینمــــــا یلتــــــزم مالــــــك . والحفــــــاظ علیهــــــا

السیارة بدفع مبلـغ مـن النقـود لصـاحب 

الكـــراج مقابـــل مـــا یؤدیـــه مـــن التزامـــات 

  .)٢٢(سبق ذكرها 

  

  

  

  المبحث الثالث

آثــــــار العالقــــــة العقدیــــــة بــــــن صــــــاحب 

  الكراج ومالك السیارة

یرتــــب العقــــد حقــــوق والتزامــــات 

بحـــــــــق الطــــــــــرفین بیـــــــــد أن التزامــــــــــات 

صـــــاحب الســـــیارة ال تثیـــــر أي مشـــــكلة 

نونیــــة فهــــي تخضــــع للقواعــــد العامــــة قا

اللتزامــــــات مالــــــك الودیعــــــة طالمــــــا أن 

علیــه دفــع أجــرة لصــاحب الكــراج وهنــا 

تكون الودیعة ملزمة للجانبین في حین 

إنهـــا فـــي األصـــل ملزمـــة لجانـــب واحـــد 

ویخضــع االلتـــزام بـــدفع األجـــرة للقواعـــد 

العامــــة للوفـــــاء بالـــــدین  ولقواعـــــد دفـــــع 

في حـین ، )٢٣(األجر في الودیعة بأجر

تحتــل التزامــات صــاحب الكــراج أهمیــة 

ــــــذا  كبیــــــرة فهــــــي جــــــوهر هــــــذا العقــــــد ل

ســـــنعرض أهـــــم هــــــذه االلتزامـــــات فــــــي 

  .المطالب اآلتیة

  :االلتزام بتسلم السیارة/ المطلب األول

كمــا قلنــا ال یقتــرن انعقــاد العقــد 

بــــین مالــــك الســــیارة وصــــاحب الكــــراج 

بتســلیم األخیــر للســیارة، إذ قــد یتخلـــف 

بدایــة العقــد بــان یبــرم قبــل التســلیم عــن

لحظــــــة التســــــلیم وأحیانــــــًا ال ینعقــــــد إال 

بعــــدها، ولكــــن علــــى أیــــة حــــال ، فــــإن 



  

  

  

  

٥٠٩

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

صــــاحب الكــــراج یلتــــزم بتلقــــي الســــیارة 

واستالمها من مالكها في اللحظة التـي 

وقــد . یرغــب األخیــر فــي إیــداعها لدیــه

یكــون مكــان التســلیم هــو الكــراج نفســه 

وهـــذا مـــا یحـــدث فـــي أغلـــب الحـــاالت، 

 أنــــه فــــي حــــاالت نــــادرة قــــد یســــعى إال

صــاحب الكـــراج إلـــى أخـــذ الســـیارة مـــن 

مكــان آخــر غیــر الكــراج المتفــق علیــه 

ــــو كانــــت الســــیارة بهــــا  بینهمــــا ، كمــــا ل

عطل یمنع مالكها من السیر بها حتى 

الكـــــراج ممـــــا یضـــــطر معـــــه صـــــاحب 

الكراج الـى قطرهـا فـي سـیارة أخـرى أو 

، ومــن اللحظــة )٢٤(حملهــا إلــى الكــراج 

یتسلم فیهـا السـیارة تبـدأ مسـؤولیته التي 

ویحــق لصــاحب الكــراج وضــع . عنهــا 

السـیارة داخـل الكــراج فـي المكـان الــذي 

یراه كفیًال بتحقیق الحمایة واألمـان لهـا 

دون أن یكون مـن حـق مالكهـا اختیـار 

مكــان خــاص لوضــعها فیــه كمــا یحــق 

لصاحب الكراج نقلها مـن مكـان الخـر 

حســــــبما یقتضــــــیه الموقــــــف وظـــــــروف 

حــــال دون اعتــــراض علــــى ذلــــك مــــن ال

وهــذا الــذي یمیــز ـ . )٢٥(جانــب المالــك

كمــا قلنــا ـ بــین العالقــة محــل البحــث 

  .وبین عقد اإلیجار

االلتزام بحفظ  السیارة / المطلب الثاني

  :والعنایة بها

بمجرد وضع السیارة في الكـراج 

یقوم التزام أساسي على عاتق صـاحبه 

مضــمونه رعایــة وعنایــة وحفــظ الســیارة

من كل فعل یؤدي إلى إلحاقها بضرر 

قد یتمثل فـي إتالفهـا كلیـا أو جزئیـا أو 

ضــیاعها أو ســرقتها ســواء بفعــل الغیــر 

وهـــذه الحمایـــة . أو بفعـــل أحـــد تابعیـــه 

تمثــل هــدف العقــد وغایتــه المبتغــاة مــن 

جانـــــب مالـــــك الســـــیارة إذ أنـــــه یفضـــــل 

وضـــعها فـــي كـــراج محـــل حمایـــة عـــن 

اقبــه تركهــا فــي طریــق عــام ال یــأمن عو 

وفـــي . وال یضـــمن عـــدم المســـاس بهـــا 

هــذا الصــدد یثــور التســاؤل عــن مقــدار 

العنایـــة المطلوبـــة مـــن جانـــب صـــاحب 

الكراج ؟ فهل یطلب منه عنایـة الرجـل 

المعتـــــــاد قیاســـــــا بمعیـــــــار رب األســـــــرة 

العاقـــل أم نطالبـــه بعنایـــة تفـــوق عنایـــة 

  . هذا الرجل 

وفي الواقع إننا إذا طبقنـا قواعـد 

عالقـــــة بـــــین صـــــاحب الودیعــــة علـــــى ال
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ــــــك الســــــیارة فــــــان مقــــــدار  الكــــــراج ومال

العنایــة المطلوبـــة مــن صـــاحب الكـــراج  

ســــتكون نفــــس العنایــــة المطلوبــــة منــــه 

بحفـــظ أموالـــه الخاصـــة وذلـــك بموجـــب 

)٢٦(أحكـــــام  القـــــانون المـــــدني العراقـــــي

حتـــى وٕان لـــم تصـــل هـــذه العنایـــة إلـــى 

عنایــة الرجــل المعتــاد، بینمــا إذا كانــت 

لیــــــه أن یبــــــذل فــــــي الودیعــــــة بــــــاجر فع

  .)٢٧(حفظها عنایة الرجل المعتاد

ن یلـــــــذا طالمــــــــا أن العالقــــــــة بــــــــ

صــــاحب الكــــراج ومالــــك الســــیارة هــــي 

عالقــة بــاجر فــان النتیجــة التــي یمكــن 

استخالصــها أن العنایــة المطلوبــة مــن 

صـــــاحب الكـــــراج هـــــي عنایـــــة الرجـــــل 

المعتـــــاد غیـــــر أن هـــــذه النتیجـــــة غیـــــر 

عادلـــة ذلـــك أن صـــاحب الكـــراج لـــیس 

ا عادیــا یقــاس ســلوكه بالمعیــار شخصــ

الــذي یقــاس بــه ســلوك األفــراد العــادیین 

وٕانمـــــا هـــــو شـــــخص مهنـــــي یجـــــب أن 

یقـاس ســلوكه بمعیـار یتناســب مـع هــذا 

الوصــــف وهــــو معیــــار الرجــــل المهنــــي 

الحــریص الموضــوع فــي نفــس ظــروف 

المــــــــدین أي عنایــــــــة صــــــــاحب كــــــــراج 

متخصـــــــص محــــــــاط بــــــــنفس ظــــــــروف 

صــاحب الكــراج المــدین والمقصــر فــي 

یتــــه علــــى أن ینظــــر لهــــذه العنایــــة عنا

بالنســــبة لجمیــــع الســــیارات الموضــــوعة 

فــــي الكــــراج ال إلــــى كــــل ســــیارة علــــى 

  .حدة

االلتـــــــــزام بـــــــــإجراء / المطلـــــــــب الثالـــــــــث

  :اإلصالحات الضروریة على السیارة

ــــــــزام ال  ویالحــــــــظ أن هــــــــذا االلت

یتحملــه صــاحب الكــراج إال بنــاًء علــى 

اتفـــاق خـــاص مـــع مالـــك الســـیارة وفـــي 

تفـــاق علیـــه یوصـــف صـــاحب حالـــة اال

الكراج هنا بالمیكانیكي ویختلف النظر 

إلى هذا االلتزام حسب الـنظم المعمـول 

بهــــــا فــــــي كــــــل دولــــــة وحســــــب تطــــــور 

اتفاقــات حفــظ الســیارات بــین أصــحاب 

علـى . الكراجات ومالكي هذه السیارات

أن صاحب الكراج یلتزم بتحقیق نتیجة 

فـــــــي العمـــــــل المطلـــــــوب منـــــــه وتقـــــــوم 

ضــــرار التــــي تلحــــق مســــؤولیته عــــن األ

بالسیارة نتیجة التنفیذ السیئ لإلصالح 
)٢٨(.  

  :االلتزام برد السیارة/ المطلب الرابع

صــاحب الكــراج باعتبــاره مــودع 

لدیــــه یلتــــزم بعــــد انتهــــاء عقــــد الودیعــــة 
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بإعــــادة ) العقــــد مــــع صــــاحب الكــــراج(

ــــــذي  الســــــیارة إلــــــى مالكهــــــا بالشــــــكل ال

أخــــذها منــــه أو بالشــــكل المتفــــق علیــــه 

فـــــــــي حالـــــــــة االتفـــــــــاق علـــــــــى بینهمـــــــــا 

إصـــالحها ویكـــون الـــرد بمكـــان الكـــراج 

الـــــذي أودعـــــت فیـــــه الســـــیارة وقـــــد یـــــتم 

االتفــاق علــى أن یكــون الــرد فــي مكــان 

ویســـتطیع صـــاحب الكـــراج . )٢٩(آخـــر 

حــبس الســیارة إذا لــم یقــم مالــك الســیارة 

بـــــدفع األجـــــرة المســـــتحقة علیـــــه ســـــواء 

كانت هذه األجرة مقـابال لحفـظ السـیارة 

  .)٣٠( إلصالحها أو مقبال

وفـــي مـــا یتعلـــق بإثبـــات إعـــادة 

الســیارة إلــى مالكهــا یكفــي مــن األخیــر 

إثبــــــات قیامــــــه وضــــــع الســــــیارة داخــــــل 

الكـــراج لیقـــع عـــبء اإلثبـــات بعـــد ذلـــك 

علــى صــاحب الكــراج فعلیــه إثبــات انــه 

أعــــاد الســــیارة إلــــى مالكهــــا بعــــد نهایــــة 

  . العقد 
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  :الخاتمة

أخیرًا وبعـد أن أنهینـا بحثنـا هـذا 

عـــن طبیعـــة العالقـــة القانونیـــة الناشـــئة 

بـــــــــین أصـــــــــحاب الكراجـــــــــات ومـــــــــالك 

الســـیارات وآثارهـــا نســـتطیع أن نلخـــص 

  :أهم االستنتاجات التي توصلنا إلیها

إن تكییـــف هـــذه العالقـــة كـــان .١

مثار خـالف بـین الفقهـاء بـین قائـل 

أنهــا عقــد إیجــار وآخــر قائــل بأنهـــا 

عقد ودیعـة وفریـق ثالـث یـرى بأنهـا 

فمـن قـال بأنهـا إیجـار . عقد حراسة

استند فـي رأیـه علـى التـزام صـاحب 

الكـــــراج بتخصـــــیص مكـــــان لمالـــــك 

الســـــیارة لوضـــــعها فیـــــه مـــــع التـــــزام 

. األخیــــر بــــدفع أجــــرة مقابــــل ذلــــك 

ومــن قــال بأنهــا ودیعــة اســتند علــى 

الحراســـة والحمایـــة التـــي یلتـــزم بهـــا 

صــاحب الكــراج للســیارة وهــو التــزام 

جوهري ومـن قـال أنهـا عقـد حراسـة 

ســــتند إلـــــى قیـــــام صـــــاحب الكـــــراج ا

بحراســـة الســـیارة مـــع أن هـــذا العقـــد 

غیـــــر موجـــــود أصـــــًال فـــــي القـــــانون 

  .المدني العراقي

إن الــــــرأي الــــــراجح فــــــي هــــــذا .٢

الخــــالف هــــو أن العالقــــة موضــــوع 

البحــث تعتبــر عقــد ودیعــة وهــو مــا 

ذهــب الیــه الفقــه مــؤخرًا فــي العــراق 

ومصــر وٕان األجــر فیهــا ال یتنــافى 

ودیعـــة إذ یمكـــن مـــع طبیعـــة عقـــد ال

ان تكــــــون بــــــأجر بموجــــــب أحكــــــام 

.القانون المدني العراقي

ممــا تقــدم تســتطیع القــول بــأن .٣

األحكـــــــــــــــــام العامـــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــة 

بااللتزامــــــــات تطبــــــــق علــــــــى هــــــــذه 

العالقــــة حیــــث انــــه كمــــا قلنــــا عقــــد 

.رضائي وملزم للجانبین
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  :      االقتراحات

یجب أن یتم تنظـیم هـذه العالقـة بمـواد 

ي المكـــــــــــــان قانونیـــــــــــــة خاصـــــــــــــة  فـــــــــــــ

المخصــص لعقــد الودیعــة  فــي القــانون 

المـــدني العراقـــي مـــن حیـــث مـــدة العقـــد 

واألجــــرة المدفوعــــة مــــن مالــــك الســــیارة  

والتزامـــــــات صـــــــاحب الكـــــــراج الســـــــیما 

التزامــــه باصـــــالح الســــیارة فهـــــو التـــــزام 

جدیـــد علـــى واقـــع عمـــل الكراجـــات فـــي 

العــــراق فیجــــب تنظیمــــه بــــنص خــــاص 

علــــى ضــــوء مـــــامر بنــــا وعلــــى ضـــــوء 

وان ، لیه الحال في الدول المتقدمـةماع

تبین النصوص المستحثة مدى العنایة 

التي یجب علـى صـاحب الكـراج بـذلها 

فـــــي الحفــــــاظ علــــــى الســــــیارة علــــــى ان 

یعتمد معیار الرجل لمهنـي وان یعامـل 

صاحب الكراج كمهني متخصص كما 

  .مر بنا
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  الهوامش

الطبعـــة –واإلیجـــار البیـــع –مـــذكرات فـــي العقـــود المســـماة –ســـعدون العـــامري .١

.٢٢١ص. ١٩٦٦بغداد –مطبعة المعارف –األولى 

.١٩٥١من القانون المدني العراقي لسنة ) ٧٢٢(المادة .٢

.من مجلة األحكام العدلیة ) ٤٥٠( المادة .٣

.٣٦ص-١٩٥٥–محاضرات في عقد االیجار –عبد المنعم فرج الصدة .٤

–الجـــزء االول –م العامـــة االحكـــا–عقـــد االیجـــار –عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي .٥

.٣١ص

–الجـزء السـادس –الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني –عبد الرزاق السـنهوري .٦

–اإلســـكندریة –منشـــأة المعـــارف للنشـــر –طبعـــة منقحـــة –اإلیجـــار والعاریـــة 

.١٦ص–٢٠٠٤

.٢٢٢ص–مصدر سابق –مذكرات في العقود المسماة –سعدون العامري .٧

دار –الطبعة الثانیة –شرح قانون إیجار األماكن –لیمان عبد الحمید احمد س.٨

.١١٠ص–المنصورة –الوفاء للطباعة والنشر 

.من القانون المدني العراقي ) ٩٥١(أنظر المادة .٩

–الجــزء الســابع –الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني –عبــد الــرزاق الســنهوري .١٠

-١٩٦٤–النهضــة العربیــة دار–العقــود الــواردة علــى العمــل –المجلــد االول 

.٦٨١ص

.٣٣ص–مصدر سابق –عقد االیجار –عبد الفتاح عبد الباقي .١١

مصـــدر -٧ج–الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني –عبـــد الـــرزاق الســـنهوري .١٢

.٦٨٢ص-سابق

–دار النهضـــــة العربیـــــة –شـــــرح قـــــانون إیجـــــار األمـــــاكن –ســـــلیمان مـــــرقس .١٣

.٣٠ص-١٩٧٧

.٧٨١ص–مصدر سابق –٧ج–سیط الو –عبد الرزاق السنهوري .١٤
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الحراسة وعالقة السببیة فـي المسـؤولیة عـن األشـیاء –عبد السمیع عبد الوهاب .١٥

.١٦ص–١٩٨٨–مكتبة وهبة –

.٧٩٠-٧٨٥ص–مصدر سابق –٧ج–الوسیط –هوري سنعبد الرزاق ال.١٦

.٩٣٥ص–المصدر نفسه .١٧

  ٢-٩٦٩و٩٥٣انظر ایضا المواد١٨.١

حسن علي ذنون .١٩

نظریـــة –الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجدیـــد –زاق الســـنهوري عبـــد الـــر .٢٠

–دار النشــــر للجامعــــات المصــــریة –مصــــادر االلتــــزام –االلتــــزام بوجــــه عــــام 

.١٥٠ص–١٩٥٢–القاهرة 

–عقـــد اإلیجـــار –شـــرح القـــانون المـــدني فـــي العقـــود –عبـــد الـــرزاق الســـنهوري .٢١

.٣٨ص–١٩٢٩–القاهرة –مطبعة دار الكتب المصریة –الطبعة األولى

.٢٢٢ص–مصدر سابق –مذكرات في العقود المسماة –سعدون العامري .٢٢

.من القانون المدني العراقي  ٢-٩٦٩و٩٦٨انظر المواد .٢٣

.٧٦٦ص،١٩٨١طبعة ، البیع ، ٤الوسیط وج/ السنهوري .٢٤

علــى ٩٥٤وهــذا مــا اجــازه القــانون المــدني العراقــي للمــودع لدیــه بمجــب المــادة .٢٥

  .ار صاحب الكراج هومودع لدیه في عقد ودیعةاعتب

  ١-٩٥٢المادة.٢٦

من القانون المدني المصري ، ولم یشر إلى ذلك القانون المدني ٧٢٠/٢المادة .٢٧

  ،٩١٣، ص ٧انظر السنهوري ، الوسیط ، ج . العراقي 

  ،٩١٣، ص ٧انظر السنهوري ، الوسیط ، ج .٢٨

.من القانون المدني العراقي ٩٦١/١انظر المادة .٢٩

.من القانون المدني العراقي٢-٩٦٩المادة.٣٠

  

  


