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  المطلب األول
  نظرة عامة في سلطان اإلرادة التعاقدیة





 









                                                        
عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، الوسـیط فـي شــرح القـانون المـدني، نظریـة االلتـزام بوجـه عــام، .د) ١(

عمـاد الـدین . د– ١٤١م، ص١٩٥٢لمـصریة، القـاهرة، مصادر االلتزام، دار النشر للجامعات ا
، مكتبـــة عـــین شـــمس، القـــاهرة، ) التزاماتـــه– حقوقـــه –عالقتـــه (الـــشربیني، الـــشخص القـــانوني 

 .٢٢٢م، ص١٩٧٣



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٥٨



 

 









 





–
–

 



 

 

 

                                                        
رمضان محمد أبو السعود، مبادئ االلتـزام فـي القـانون المـصري واللبنـاني، الـدار الجامعیـة، .د) ١(

 .٢٥م، ص١٩٨٤

ت بــدوي، أصــول االلتزامــات، الكتــاب األول، فــي نظریــة العقــد، مطبعــة القاضــي حلمــي بهجــ) ٢(
 .٦٦م، ص١٩٤٣نوري، القاهرة، 
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عبــد الــرزاق الــسنهوري، . د–ینظــر . لالطــالع علــى التطــورات التاریخیــة لمبــدأ ســلطان اإلرادة) ١(

 .١٤٩-١٤٢الوسیط، المصدر السابق، ص
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، ١، مـصادر االلتـزام، ط١قـانون المـدني، جمنذر الفـضل، النظریـة العامـة لاللتزامـات فـي ال.د) ١(

سـهام عبــد الــرزاق مجلــي الـسعیدي، دور اإلرادة فــي تحــول العقــد، بحــث . د– ٤٠م، ص١٩٩١
م، ٢٠٠١منشور في مجلة دراسات قانونیـة، العـدد الثـاني، الـسنة الثالثـة، بیـت الحكمـة، بغـداد، 

م، ١٩٦٣ربـي، القـاهرة، أحمد حشمت أبـو سـتیت، مـصادر االلتـزام، دار الفكـر الع. د– ٨٧ص
 محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد، دار الفكر العربي، القـاهرة، بـدون سـنة طبـع، – ٤١ص
 .٢٢٢-٢٢١ص

نظریــة العقــد فــي قــوانین الــبالد (عبــد المــنعم فــرج الــصدة، محاضــرات فــي القــانون المــدني .د) ٢(
ـــــي ـــــاهرة، ١، ج)العرب ـــــدین ا. د– ٩م، ص١٩٥٨، التراضـــــي، الق ـــــشربیني، الـــــشخص عمـــــاد ال ل

 .٢٢٢-٢٢١القانوني، المصدر السابق، ص
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 .٦١القاضي حلمي بهجت بدوي، المصدر السابق، ص) ١(

 .كما في العقود الشكلیة والعقود العینیة) ٢(

 .٦٥القاضي حلمي بهجت بدوي، المصدر السابق، ص) ٣(

 .٦٥المصدر نفسه، ص) ٤(

 .١٥عبد المنعم فرج الصدة، المصدر السابق، ص.د) ٥(
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ًأمـا الحـاالت األخـرى التـي ســتعتبر قیـودا علـى المتعاقـدین سـواء فــي أثنـاء إبـرام العقـد أو التــي ) ١(

 .ستؤثر وتحدد من مضمون العقد، فستتوضح لنا في ثنایا البحث

ونـشیر فــي هــذا المجــال إلـى عــدم توســعنا فــي تنــاول العقـود الــشكلیة والعینیــة، وذلــك ألن هــذه ) ٢(
من قبل العدید من الفقهاء والشراح بحیث أصـبحت مـن األمـور المـستقر العقود قد سبق تناولها 

  .علیها
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، مـصادر االلتــزام، دار الحریــة ١حــسن علـي الــذنون، النظریــة العامـة لاللتزامــات، ج. د–ینظـر 

 .٣٦م، ص١٩٧٦للطباعة، بغداد، 

ماجــستیر عبــد الــرحمن عبــد الــرزاق داؤود الطحــان، العقــد فــي ظــل النظــام االشــتراكي، رســالة ) ١(
 .٦١م، ص١٩٨١مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة في جامعة بغداد، 
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  .                   ==٣٧سافاتیه، التطورات االقتصادیة واالجتماعیة للقانون المدني، ف) ١(

، مــصادر االلتــزام، مطبعــة ١عبــد الحــي حجــازي، النظریــة العامــة لاللتــزام، ج.د: ًنقــال عــن== 
 .١٨م، ص١٩٥٣نهضة مصر، القاهرة، 

التمییزیـــــة بتـــــاریخ / الـــــصادر مـــــن محكمـــــة اســـــتئناف نینـــــوى١٩٧٨/ب.ت/٤٢القـــــرار رقـــــم ) "٢(
 ".م٢٥/١١/١٩٧٨
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  المطلب الثاني
  تعریف موضوعیة اإلرادة التعاقدیة









 







 





 







                                                        
  ".یقوم هذا المذهب على أساس أن اإلرادة هي وحدها التي تنشئ العقد) "١(

 .٤٠منذر الفضل، المصدر السابق، ص. د–  ینظر 

 .٢٦صرمضان محمد أبو السعود، المصدر السابق، .د) ٢(
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 .٨٧سهام عبد الرزاق مجلي السعیدي، المصدر السابق، ص.د) ١(

 .٨٨المصدر نفسه، ص) ٢(
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تتمثــل فكــرة أنــصار المــذهب االجتمــاعي مــن اإلرادة فــي إنكــار دورهــا المهــم الــذي غــاال فیــه ) "١(

أنصار المذهب الفردي، فهم یعتقـدون أن لـإلرادة دور متواضـع فـي إنـشاء التـصرفات القانونیـة، 
اإلرادة لیست هي المـصدر الوحیـد لاللتـزام لوجـود موانـع متعـددة، كمـا أن اإلرادة لیـست إال وأن 

  ".وسیلة لتحقیق غایة تخضع لقیود ترتبط بمصلحة المجتمع
  .٤٢منذر الفضل، المصدر السابق، ص.د

 .٤٥-٤٤أحمد حشمت أبو ستیت، المصدر السابق، ص. د–وبنفس المعنى ینظر 
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ـــــانون، منـــــشأة المعـــــارف، .؛ دهمـــــام محمـــــد محمـــــود .د) ١( ـــــصور، مبـــــادئ الق محمـــــد حـــــسین من

 .٢٣١م، ص١٩٨٦اإلسكندریة، 

 .٢٧رمضان محمد أبو السعود، المصدر السابق، ص.د) ٢(

عبــد الــرحمن عیـــاد، أســاس االلتـــزام العقــدي، المكتـــب المــصري الحـــدیث للطباعــة والنـــشر، .د) ٣(
 .٣٦٤م، ص١٩٧٢اإلسكندریة، 
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، دار الجیــل، بیــروت، ٩ن، أحكــام العقــد فــي القــانون االنجلیــزي، طفیرمــستو/ فیغــو / شــشر ) ١(

 .٧٥م، ص١٩٧٦

 .٤٧أحمد حشمت أبو ستیت، المصدر السابق، ص.د) ٢(

(٣) Zaksas, les Transformation du contact et leur loi, theses, Toulouse, 1934, P.81. 

م العقــدي، رســالة ماجــستیر مقدمــة حــسین عبــد اهللا عبــد الرضــا الكالبــي، النظــام العــا: ًنقــال عــن
 ٤٩م، ص٢٠٠٢ جامعة النهرین، –إلى كلیة الحقوق 

 .١٤عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص.د) ٤(

 .٣٥٩عبد الرحمن عیاد، المصدر السابق، ص.د) ٥(
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ر عصمت عبد المجید بكر، فكرة االلتزام القانوني بالتعاقد وتطبیقها في القانون العراقي، بحث منشو.د) ١(

 .٣١٨٦م، ص١٩٨١في مجلة القانون المقارن، العدد الثالث عشر، السنة التاسعة، بغداد، 

 .٥٠-٤٩حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، النظام العام العقدي، المصدر السابق، ص) ٢(

(٣) Ghestin, P.114. 

 ٤٨حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، المصدر السابق، ص: ًنقال عن
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  المبحث الثاني
  القیود المفروضة على اإلرادة التعاقدیة في إبرام العقد







 







                                                        
، طرفــا االلتــزام، مــصر، بــدون ســنة طبــع، ١حاتة، النظریــة العامــة لاللتزامــات، جشــفیق شــ.د) ١(

 .١٢٧ص

 .١٥عبد المنعم فرج الصدة، المصدر السابق، ص.د) ٢(
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  .وقد نص المشرعان المصري والفرنسي على نفس الحكم) ١(

 مـن القـانون المـدني) ١١٣٣(من القانون المدني المصري والمادة ) ١٣٥( نص المادة –ینظر 
 .الفرنسي

شـمس الـدین الوكیـل، دروس فــي االلتزامـات، منـشأة المعـارف، اإلســكندریة، یـدون سـنة طبــع، ) ٢(
 .٣٢ص
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–

–





 

 

                                                        
م، ١٩٧٦محمـــد لبیـــب شـــنب، دروس فـــي نظریـــة االلتـــزام، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، .د) ١(

 .٣١ص

القانونیـة، عمـان، محمد وحید الـدین سـوار، االتجاهـات العامـة فـي القـانون المـدني، المكتبـة .د) ٢(
 .١٦م، ص٢٠٠١

 .٣٣شمس الدین الوكیل، المصدر السابق، ص) ٣(

م، ١٩٧٩فتحــي عبــد الــرحیم عبــد اهللا، العناصــر المكونــة للعقــد كمــصدر لاللتــزام، القــاهرة، .د) ٤(
 .٦١ص
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 .٢٠عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص.د) ١(

 .٥٤ق، صعبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر الساب) ٢(

 .١٧٧عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د) ٣(
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 .م٣٠/٦/١٩٧٩في ) ٢٧١٩(نشر هذا القانون في الوقائع العراقیة، العدد ) ١(
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 .٢٩٣عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص) ١(

 .١٨٣عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د) ٢(
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الــــصادر بتـــــاریخ ) ٢١١(المـــــرقم ) المنحــــل(رار مجلـــــس قیــــادة الثـــــورة المــــادة األولــــى مـــــن قــــ) ١(

 ).م٢٠/٢/١٩٧٨(في ) ٢٦٣٩(والمنشور في الوقائع العراقیة عدد ) م١٤/٢/١٩٧٨(
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والمنـشور ) م٢٤٧٢/١٩٧٨(الصادر بتـاریخ ) ٩٧٨(المرقم ) المنحل(قرار مجلس قیادة الثورة ) ١(

 ).م٧/٨/١٩٧٨(في ) ٢٦٦٧(في الوقائع العراقیة عدد 

(٢) Crim. 12 Mai. 1854. D.1854. 1. 208 

 .٦٠عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص: ًنقال عن
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 .١٣٠م، ص١٩٣٧، مطبعة بابیل، ١محمد سعید المحاسني، موجز في القانون المدني، ج) ١(

 .١٧٢عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د) ٢(
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 بك، االلتزامات، النظریة العامة، مكتبـة كلیـة التجـارة، القـاهرة، بـدون سـنة عبد السالم ذهني.د) ١(

 .٨٦طبع، ص

 .١٢٠عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص) ٢(
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ًحیث یكفي أن یقبل الـصلح نـصف عـدد الـدائنین زائـدا واحـد، بـشرط أن یكونـوا حـائزین لثالثـة ) ١(

  .مة على هذا العقدأرباع الدیون لكي تصادق المحك
 .٢٠٨م، ص١٩٣٣، مطبعة االعتماد، القاهرة، ٤محمد صالح، أصول التعهدات، ط. د–ینظر 

ــــــــك نــــــــصت المــــــــادة ) ٢( ــــــــي ) ٧٢(وبــــــــنفس مــــــــضمون ذل ــــــــصادر ف ــــــــسي ال مــــــــن القــــــــانون الفرن
  ).م١٣/٧/١٩٦٧(

  .٧٥ لوي بواییه، العقود واالتفاقیات، ف– ١٧ الفرید ریج، االتفاقیات الجماعیة، ف–ینظر 
 .١٢٠عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص: ًنقال عن
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– 





                                                        
ســلیمان بــراك دایــح الجمیلــي، المفاوضــات العقدیــة، رســالة ماجــستیر مقدمــة إلــى مجلــس كلیــة ) ١(

 ٢٦م، ص١٩٩٨النهرین للحقوق، 
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(١) Aubert, Notions et roles de, offer et de, acceptation dans la formation du contract, 

Paris, 1970, P.215. 

 األستاذ الـدكتور عبـاس زبـون العبـودي، التعاقـد عـن طریـق وسـائل االتـصال الفـوري، –ینظر ) ٢(
عبــد المجیــد . د–. ٩٦م، ص١٩٩٤أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كلیــة القــانون، جــامع بغــداد، 

م، ١٩٦٣غــــداد، ، مــــصادر االلتــــزام، ب١، ج٢الحكــــیم، المــــوجز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني، ط
 .٨٥عبد المنعم فرج الصدة، المصدر السابق، ص. د–. ٦٧ص

محمد صدیق محمد عبد اهللا، مجلس العقد، رسـالة ماجـستیر مقدمـة إلـى كلیـة القـانون جامعـة ) ٣(
 .٩٧م، ص٢٠٠٥الموصل، 
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 .٢٢٤عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر السابق، ص.د) ١(
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(١) Essai sur le role du silence createur d'obligations, theses Dijon, 1972, P.90. 

نــــصیر صــــبار لفتــــة، التعــــویض العینــــي، رســــالة ماجــــستیر مقدمــــة إلــــى مجلــــس : ًنقــــال عــــن
 .١٩٢م، ص٢٠٠١كلیةالحقوق جامعة النهرین ، 
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، ٢، مطــابع دار الكتــاب العربــي، ج)القــانون المــدني المــصري(مجموعــة األعمــال التحــضیریة ) ١(

 .٥٨-٥٧طبع، صمصر، بدون سنة 

 .٥٠عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص) ٢(

  .١٩٤٤في مقالة منشورة في المجلة الفصلیة المدنیة الفرنسیة عام ) ٣(
 .١٧٦عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د: ًنقال عن
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 .٦٥فتحي عبد الرحیم عبد اهللا، المصدر السابق، ص.د) ١(

 .١٧٧-١٧٦بد المجید بكر، المصدر السابق، صعصمت ع.د) ٢(
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  المبحث الثالث
  القیود المفروضة على اإلرادة التعاقدیة في تحدید مضمون العقد





 







                                                        
 .١٧٧-١٧٦عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د) ١(

محمـد عبـد الظـاهر حـسین، الجوانـب القانونیـة لمرحلـة الـسابقة، علـى التعاقـد، بحـث منــشور .د) ٢(
 .٧٢٧م، ص١٩٩٨في مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانیة والعشرون، الكویت، 
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  المطلب األول
  تدخل المشرع المباشر في تحدید مضمون العقد





 



=====================================  

  ٩١



 











 





 







                                                        
فقــرة ) ٨٠٦(مثــال علــى التقییــدات القانونیــة الــواردة علــى عقــد العمــل مــا ورد فــي نــص المــادة ) ١(

وال یجــوز أن تتجــاوز مــدة عقــد العمــل خمــس "مــن القــانون المــدني األردنــي، إذ جــاء فیهــا ) ٢(
 ".سنوات، فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى خمس

 .٦٠فتحي عبد الرحیم، المصدر السابق، ص.د) ٢(

 .٦٧لرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، صعبد ا) ٣(
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 .١٨محمد وحید الدین سوار، االتجاهات العامة، المصدر السابق، ص.د) ١(

مــن القــانون المــدني األردنــي ) ١٦٩(والمــضمون ذاتــه أورده المــشرع األردنــي فــي نــص المــادة ) ٢(
د كلــه، إال إذا كانــت حــصة كــل ًإذا كــان العقــد فــي شــق منــه بــاطال، بطــل العقــ"التــي جــاء فیهــا 

 "ًمتعاقد معینة، فإنه یبطل في الشق الباطل، ویبقى العقد صحیحا في الباقي

 .٦٠فتحي عبد الرحیم، المصدر السابق، ص.د) ٣(
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إال أن مما تجدر اإلشـارة إلیـه، أن هـذا القـانون لـم یطبـق لحـد اآلن، إذ أرجـأ تطبیقـه إلـى أجـل ) ١(

  ).م٢٧/٦/١٩٩٢( في )١٧٤(غیر مسمى بالقرار رقم 
صــبري حمــد خــاطر، تطویــع العقــد فــي ظــل تقلبــات األســعار، بحــث منــشور فــي .د: ًنقــال عــن

 .٨٨م، ص١٩٩٨، تشرین الثاني، )٣،٢(مجلة جامعة النهرین، المجلد 

سـریان عقــد اإلیجـار األصــلي الـذي انتهــت مدتـه بــشروطه : یقـصد باالمتــداد القـانوني لإلیجــار) ٢(
ًن ثـم ال نكـون بـصدد إیجـار جدیـد یلـزم النعقـاده مـثال تـوافر األهلیـة عنـد نفسها لمدة أخرى، ومـ

  .ًإبرامه، بل یظل العقد السابق ساریا ولو فقد أحد المتعاقدین أهلیته عند امتداد اإلیجار
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مــــصطفى مجــــدي هرجــــة، إیجــــار األمــــاكن المفروشــــة والمنــــشآت الطبیــــة ومكاتــــب . د–ینظـــر 

یر المصریین في ضـوء الفقـه والقـضاء، الطبعـة األولـى، دار المحامین وانتهاء عقود اإلیجار لغ
 .٨٢م، ص١٩٨٤الثقافة للطباعة والنشر، 

. المعدل لقـانون إیجـار العقـار) م٢٠٠٠(لسنة ) ٥٦(عدلت هذه المادة بموجب القانون المرقم ) ١(
الموافــــق ) هـــــ١٤٢١/رجــــب/٧(فــــي ) ١٦٥(وقــــد صــــدر هــــذا القــــانون بموجــــب القــــرار المــــرقم 

فقــد أضــاف المـــشرع فقــرة ثانیـــة إلــى المــادة الثالثـــة والتــي تقـــضي بمــا یـــأتي ). م٤/١٠/٢٠٠٠(
ًمــن هـذه المــادة العقـارات المعــدة للــسكنى المبنیـة حــدیثا أو اكتمــل ) ١(تـستثنى مــن حكـم الفقــرة "

 ".أو بعده وتكون مدة نفاذ عقد اإلیجار فیها وفق اتفاق الطرفین) م١/١/١٩٩٨(بناؤها في 
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خلیــل إبــراهیم محمــد، أثــر وفــاة المــستأجر فــي عقــد اإلیجــار، / حمــد عبــد اهللا محمــد صــدیق م) ١(

، دار ابــن األثیــر ١١، الــسنة ٢٨، العــدد، ٨بحــث منــشور فــي مجلــة الرافــدین للحقــوق، المجلــد 
 .١٢٤، ص٢٠٠٦للطباعة والنشر، الموصل، 

 ١٧٤عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د) ٢(

 .٩٥ق داؤود الطحان، المصدر السابق، صعبد الرحمن عبد الرزا) ٣(

خلیــل إبــراهیم محمــد، أثــر وفــاة المــستأجر فــي عقــد اإلیجــار، / محمــد صــدیق محمــد عبــد اهللا ) ٤(
 .١٢٤-١٢٣المصدر السابق، ص
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 .٣٦٠عبد الرحمن عیاد، المصدر السابق، ص.د) ١(

ي عقـد اإلیجـار، المـصدر خلیـل إبـراهیم محمـد، أثـر وفـاة المـستأجر فـ/ محمد صدیق محمـد عبـد اهللا ) ٢(
 .١٨٦السابق، ص
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  المطلب الثاني
  تدخل المشرع غیر المباشر في تحدید مضمون العقد



 







 







                                                        
 .٧١عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص) ١(

 .٣٦عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، المصدر السابق، ص.د) ٢(
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 .٤٨أحمد حشمت أبو ستیت، المصدر السابق، ص.د) ١(

  .٤٤م، ف١٩٧٨، القاهرة، ١ؤولیة المدنیة، جمحمود جمال الدین زكي، مشكالت المس.د) ٢(
 .٧٦عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص: ًنقال عن

 .٧٦عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص) ٣(
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  .من القانون المدني العراقي) ٢(فقرة ) ١٧٠( نص المادة –ینظر ) ١(

 بتــاریخ – هیئــة عامــة أولــى –) ١٦١(محكمــة تمییــز العــراق، رقــم ویراجــع قــرار الهیئــة العامــة ل
 .٣٨، النشرة القضائیة، العدد الرابع، السنة الخامسة، ص٢٢/١١/١٩٧٤

 .٧٥١محمد عبد الظاهر، المصدر السابق، ص.د) ٢(
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 .من القانون المدني المصري) ١٥١(وذات الحكم قرره المشرع المصري في المادة ) ١(
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(١) Cass – Belg – 19-9-1983 Pas 1984,1,55, Cass – 17-5-1990, Rec – cr – jur – belge, 

1990, P.595. 

 .٧٥٣-٧٥٢محمد عبد الظاهر، المصدر السابق، ص.د:  ًنقال عن

 .٣٦٦عبد الرحمن عیاد، أساس االلتزام العقدي، المصدر السابق، ص.د) ٢(

  ).١٢٥(مازو، دروس في القانون المدني، ف ) ٣(
 .٧٤بد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، صع: ًنقال عن
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  :الخاتمة 
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  :المصادر 
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46. Aubert, notions et roles de, offer et de, acceptation dans la 

formation du contuact, Paris, 1970. 
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