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-دراسة مقبرنة–عقىد ادلشبركة انطبية 
)*(
- 

   نسار حبزو انذمهىجيد.    
 مذرش انقبنىن ادلذني    

 ادلىصم/ جبمعة احلقىقكهية 
 ادلستخهص

ايؿهس ايبػسٟ ظٗٛز ١َٓٗ ايطب تًو امل١ٓٗ اييت تعد َٔ أْبٌ املٗٔ نإ َٔ ْتاز 
ايعٛاٖس اييت غابٗا  ٚع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ امل١ٓٗ  ؾكد ظٗست بعض ،اٱْطا١ْٝ

ايػُٛض َٓٗا إس٬ٍ طبٝب شٌَٝ ي٘  يف عٝادت٘ اـاؾ١ ٫ْػػاي٘ بأَٛزٙ اـاؾ١ أٚ أَٛز 
ٖرا اؿًٍٛ ايرٟ ذنتاز اىل تؿٜٛض َٔ قبٌ ايطبٝب ؾاسب ايعٝاد٠ اـاؾ١  ،ؽـ امل١ٓٗ

أّ ضٛا٤ اؾدد ايرٜٔ ٜسادعٕٛ ٭ٍٚ َس٠  َسقاٙيصًَٝ٘ باملباغس٠ بؿتح ايعٝاد٠ َٚعا١ٜٓ 
ٖٚرا بايطبع دا٤ ؼ٬ًٝ ٚاقعًٝا يًٛؾٍٛ إىل  ايرٜٔ هلِ َسادع١ دٚز١ٜ يًعٝاد٠. املسق٢

ٖرٙ َجٌ قؿٛز تػسٜعٞ بٌ ٚؾكٗٞ يف َعاؾ١ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ هلرٙ اؿاي١ ٚذيو يٛدٛد 
ا مم ،ظٗٛز َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛدعدّ تٛقع ي ٜعٛدغٝاب ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ  ٚيعٌ ،اؿا٫ت

تدخٌ املػسع ٚايؿك٘ ايكاْْٛٞ ٱدناد اؿًٍٛ املٓاضب١ َٔ خ٬ٍ ؼدٜد  ىلإٜطتدعٞ 
 ايتصاَات ا٭طبا٤ ايرٜٔ ميجًٕٛ أطساف ايعكد َٚط٪ٚيٝتِٗ إذا َا خايؿٛا ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ

 . ايعا١َ 
Abstract 

as a result of humanity needs and thoughts, medicine 

as profession have been found, which is considered as one of 

the most nobel professions. despite of the importance of 

medicine, some of confusing phenomena have been 

appeared. one of these phenomena is physician's allowance 

to other physician to inspect patients and prescribe 

medications in his own clinic and under his title. this type of 

situations require specific authorization from original 

physician to the other one. presence of such circumstances 
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indicating legalization of some regulations and laws will 

find solutions for any problems that may initiate in the 

future. one of these regulations suggestions is a contract 

form contain all the terms and conditions that keep rights 

and duties for both parties, in addition, this contract should 

be supervised by Iraqi medical association. 

 ةـقذمادل

ْٚؿ٢ً  ،ع٢ً ضابؼ ْعُت٘ ٚؾٝض إسطاْ٘ ،ْبدأ عُد اهلل دًت قدزت٘ ٚععُت٘
آَا بعد : ؾإْٓا ْٛقح َكد١َ عجٓا  ،ْٚطًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني

 ٖرا َٔ خ٬ٍ ايؿكسات اٯت١ٝ :
 أ٫ٚ: َدخٌ تعسٜؿٞ مبٛقٛع ايبشح :

ّ بني ا٭طبا٤ ؿًٍٛ طبٝب مما ٫غو ؾٝ٘ إ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ايرٟ ٜرب
قٌ شًَٝ٘ ايطبٝب يف عٝادت٘ اـاؾ١ غأْ٘ غإٔ باقٞ ايعكٛد ٫ بد إ ٜكّٛ ع٢ً اتؿام 
ايطسؾني ؾ٬ بد َٔ ٚدٛد ازادتني ُٖا ازاد٠ ايطبٝب ؾاسب ايعٝاد٠ اـاؾ١ ٚايطبٝب ايرٟ 

ٝٗا َع ايطسف ذنٌ قً٘ ٖٚٛ ايرٟ ٜكّٛ باضتػ٬ٍ ايعٝاد٠ ٚاغػاهلا خ٬ٍ ايؿرت٠ املتؿل عً
ا٫ٍٚ . ٖٚرا ايعكد ي٘ خؿٛؾ١ٝ َع١ٓٝ ؾٗٛ ٜكّٛ ع٢ً اضاع ايجك١ املتبادي١ بني ايطسؾني 

ايطبٝب ايرٟ ذنٌ قً٘(  ؾاسب ايعٝاد٠( بايطسف ايجاْٞ )) ؾ٫ًٛ ثك١ ايطسف ا٫ٍٚ
ٚغربت٘ ٚعًُ٘ ٚدزاٜت٘ بايعًّٛ ايطب١ٝ َا نإ ٖرا ايعكد يٝٓعكد . ؾٗرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد 

ؾطسؾا ايعكد  ،ّ ع٢ً ا٫عتباز ايػدؿٞ ايرٟ ًٜعب َبدأ سس١ٜ ا٫زاد٠ ايدٚز ايهبري ؾٜٝ٘كٛ
ؾه٬  ،ٜكٛدْا اىل ايه٬ّ عٔ ايتٛاشٕ يف ٖرا ايعكد هلُا اؿس١ٜ املطًك١ يف ا٫ختٝاز ٖٚٛ َا

ٚدٛد ايؿازم ايؿين ايطسؾني ذٚ خرب٠ ٚدزا١ٜ ٚعًِ ٚاضعني يف فاٍ ا٫ختؿاف َع استُاٍ 
 .ايبطٝط

اذا نإ ا٫َس ٜبدٚ ض٬ًٗ ي١ًًٖٛ ا٫ٚىل ٚيهٔ ا٫َس يٝظ نريو اذا َا تٓاٚيٓا اثس ٖرا ٚ
ايعكد ع٢ً ايػري ا٫ ٖٚٛ املسٜض أٚ املسادع ايرٟ ٜسادع ايعٝاد٠ قاؾدًا ايطبٝب ا٭ؾٌٝ 

ؾعٓد َسادع١ َسٜض  ،( يف ايعكد َٛقٛع ايبشح1) ؾاسب ايعٝاد٠ ٚيٝظ ايطبٝب ايبدٌٜ
                          

( يعرف الطبيب البديل ب" ذلك الطبيب الذي يخمف الطبيب المعالج بصفة مؤقتة في 0)
تنفيذ كل العالج او في جزء منو بمفرده دون ان يكون الطبيب المعالج الى جانبو وىو 

 =بذلك يختمف عن الطبيب المساعد الذي يكون تحت اشراف الطبيب األصيل" . نقال
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ذٟ خرب٠ َٚٔ ثِ ٜتبني ي٘ بإٔ ايطبٝب املتٛادد يٝظ بايطبٝب  يعٝاد٠ طبٝب َػٗٛز
ٚإ املتٛادد يف ايعٝاد٠ طبٝب اخس سٌ قٌ ايطبٝب املػٗٛز يؿرت٠  ،املكؿٛد اٚ املساد

ايطبٝب ايبدٌٜ  َ٪قت١. ؾٝهٕٛ املسٜض أٚ َٔ ميجً٘ باـٝاز بني إ ٜهػـ عًٝ٘ ٜٚعاؾ٘
دأ ا٭خري بإٔ ايطبٝب ايرٟ نػـ عًٝ٘ يٝظ . ٚقد ْرٖب اىل ابعد َٔ ذيو ؾكد ٜتؿااّ ٫

ٜٚهٕٛ ذيو بطبب دٌٗ املسٜض ٚعدّ اْتباٖ٘ ٱع٬ٕ ٚقع يف  ،املطًٛب ايرٟ قؿدٙ
ؾٝهػـ ايطبٝب ايبدٌٜ ع٢ً  ،ايعٝاد٠ ٚيعدّ َعسؾ١ املسٜض بػدـ ايطبٝب ايرٟ ٜكؿدٙ

ددّ املسٜض ٚا٫خري داٌٖ بايطبٝب ايرٟ ٜهػـ عًٝ٘ ؾٝأخر باضتػازت٘ ايطب١ٝ ٜٚطت
 .ٝظ بايطبٝب املكؿٛدايع٬ز املٛؾٛف ٜٚتؿادأ ؾُٝا بعد بإٔ ايطبٝب ايرٟ نػـ عًٝ٘ ي

َٔ ٖرا املٓطًل ثاز َٛقٛع ايبشح يف ذٖٓٓا ٚطسح ايتطا٩ٍ عٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ 
هلرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ؾٌٗ ٖرا ايعكد ٜعد عكد ادناز اّ عكد عٌُ اّ عكد َػازن١  ) ٜكّٛ 

يًطبٝب ا٭ؾٌٝ ْطب١ َٔ املبايؼ اييت ذنؿٌ عًٝٗا ْتٝذ١ ٫ضتػ٬ٍ  بدؾع ايطبٝب ايبدٌٜ
 ،ايعٝاد٠ ( ٚعٔ َط٪ٚي١ٝ ايطبٝب ايبدٌٜ ٚايطبٝب ا٭ؾٌٝ يف ساي١ سؿٍٛ اـطأ ايطيب

 ٚعٔ قسٚز٠ تبؿري املسٜض املسادع بإٔ ايطبٝب املتٛادد يٝظ بايطبٝب ا٭ؾٌٝ . 
 ٖرا َا ضٛف حناٍٚ ْبٝٓ٘ يف عجٓا ٖرا .

 : أ١ُٖٝ ايبشح : ثاًْٝا
ساي١ ٚاقع١ٝ تطٛد اجملتُع  ع٢ً ايبشح َٔ خ٬ٍ تطًٝط ايك٤ٖٛرا  أ١ُٖٝتربش 

ا٫ ٖٚٞ سًٍٛ طبٝب قٌ طبٝب يف عٝادت٘ اـاؾ١ ؾعاد٠ َا ٜهٕٛ ايطبٝب ايرٟ سٌ ٖٛ 
ع٢ً ٖٚٛ ٜكٛدْا يتطًٝط ايك٤ٛ  ،اقٌ غٗس٠ َٔ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾاسب ايعٝاد٠ اـاؾ١

َٛقٛع سًٍٛ ا٭طبا٤ قٌ بعكِٗ ايبعض يف عٝاداتِٗ اـاؾ١   ايكؿٛز ايتػسٜعٞ يف
َٚا هلرا اؿًٍٛ َٔ تأثري ع٢ً إزاد٠ املسٜض املسادع يتًو  ،ٚطبٝع١ ا٫تؿام باؿًٍٛ ٖرا

با٤ يف ساي١ سدٚخ ا٭خطا٤ و ا٭طأ٥٫ٚ ٚيف عدّ ايٛقٛح ايرٟ ٜػٛب َط٪ٚي١ٝ  ،ايعٝادات
 .ايطب١ٝ
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 ؾسق١ٝ ايبشح :ثايجًا : 
طبٝع١ عكٛد املػازن١ ؾسق١ٝ ايبشح بٛقع قٛاعد قا١ْْٝٛ زؾ١ٓٝ تبني  تتُجٌ

َٔ  اٱؾاد٠َٔ خ٬ٍ ايطب١ٝ بني ا٭طبا٤ ؿًٍٛ طبٝب قٌ شًَٝ٘ يف عٝادت٘ اـاؾ١ 
املٛقٛع أٚ َٔ خ٬ٍ اضتعاز٠ قٛايب قا١ْْٝٛ  عاؾتًدٍٚ اييت ي ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ

إ ايعًّٛ اؿاي١ اخرٜٔ بٓعس ا٫عتباز  اْتػازَع ّ ٤ٚؾٗس ايكٛاعد ايتكًٝد١ٜ ؾٝٗا مبا ٜت٬
 .  ايطب١ٝ عًّٛ إْطا١ْٝ أ٫ٚ ٚأخريًا 

 زابعًا : ْطام ايبشح :
ضٝكتؿس ْطام ايبشح ع٢ً ساي١ سًٍٛ طبٝب قٌ طبٝب شٌَٝ ي٘ يف عٝادت٘ 
اـاؾ١ اثٓا٤ غٝاب٘ اٚ اْػػاي٘ بأَٛزٙ اـاؾ١ اٚ بأَٛز ؽـ امل١ٓٗ نامل٪متسات ٚايٓدٚات 

 ريٖا .ٚغ
 َػه١ً ايبشح : خاَطًا : 

ايكٛاعد قٌ ْكاؽ يف ظٌ سًٍٛ طبٝب قٌ شٌَٝ ي٘ يف عٝادت٘ اـاؾ١ إ 
َد٣ َط٪ٚي١ٝ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ هلرا اؿًٍٛ ٚمما ٜدؾعٓا يًتطا٩ٍ عٔ  ،ايكا١ْْٝٛ ايطب١ٝ

 ؾع٬ عٔ غٝاب ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ،ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ٚايبدٌٜ يف ساي١ سؿٍٛ اـطأ ايطيب
ايكٛايب ايكا١ْْٝٛ ايتكًٝد١ٜ ملعاؾ١ ايكؿٛز بمما ٜدؾعٓا اىل املٓادا٠ ي٬ضتعاز٠ احملهِ 

 ايتػسٜعٞ هلرٙ اؿا٫ت .
 َٓٗذ١ٝ ايبشح :  ضادضًا :

ضٝعتُد ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚايعًُٞ ايتطبٝكٞ ٚذيو َٔ 
١ٓ ايطب .ٚضٝعتُد ايباسح املٓٗر خ٬ٍ اضتكسا٤ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ اـاؾ١ مبُازض١ َٗ

املكازٕ اذ ضٝكازٕ بني قإْٛ ْكاب١ ا٭طبا٤ ايعساقٞ بتشًًٝ٘ َٚكازْت٘ بايكٛاْني املكاز١ْ 
قإْٛ ممازض١  ،َجٌ قإْٛ ايؿش١ ايعا١َ ايؿسْطٞ ٚ َد١ْٚ ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝ ايؿسْط١ٝ

قإْٛ  ،ب امل١ٓٗايدضتٛز ايطيب ا٭زدْٞ/ ٚادبات ايطبٝب ٚآدا ،١َٓٗ ايطب املؿسٟ
 ٚغريٖا ايتػسٜعات ذات ا٫ختؿاف . ،ممازض١ ١َٓٗ ايطب املػسبٞ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح :ضادضًا : 
 ضٛف ٜتِ تٓاٍٚ ايبشح َٔ خ٬ٍ اهلٝه١ًٝ ايتاي١ٝ :  

 املبشح ا٭ٍٚ : ايتعسٜـ بعكٛد املػازن١ ايطب١ٝ :
 املطًب ا٭ٍٚ : تعسٜـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ .
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 ا٥ـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ . املطًب ايجاْٞ : خؿ
 املبشح ايجاْٞ : أزنإ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ٚاٯثاز ايٓاغ١٦ عٓٗا :

 املطًب ا٭ٍٚ : أزنإ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ .
 املطًب ايجاْٞ : اٯثاز ايٓاغ١٦ عٔ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ .

 ادلبحث االول
 عقىد ادلشبركة انطبيةبتعريف ان

ٛم إٕ ايعكد يف ايكٛاْني ايكدمي١ مل ٜهٔ ٜسد إ٫ ع٢ً ا٭غٝا٤ املاد١ٜ أَا اؿك
( ؾًِ ٜهٔ ٜعرتف بؿش١ ايعكٛد ايٛازد٠ ايعٌُ ،املكاٚي١ ،اٱدنازٚا٭َٛاٍ املع١ٜٛٓ ٚاملٓاؾع )

َؿدزًا ز٥ٝطًا  بٛؾؿ٘ايعكٛد  إيٝ٘ايكاْْٛٞ َٚا ٚؾًت  ايؿهسٚيهٔ عدٚخ تطٛز  ،عًٝٗا
املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ  ٚا٭َٛاٍٚا٫يتصاَات أؾبشت ٖرٙ ايعكٛد تسد ع٢ً اؿكٛم اؿكٛم  ٱْػا٤

ٚدٛد عكٛد  بإَها١ْٝايكٍٛ  إىلٚزٚدٖا ع٢ً املٓاؾع ٚاـدَات . ٖرا َا أٚؾًٓا  ؾك٬ عٔ
 د ٖٛ اؿؿٍٛ ع٢ً خد١َ َع١ٓٝقاعتسد ع٢ً اـدَات اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايداؾع ايس٥ٝطٞ يًت

ضٓشاٍٚ إ ْبٝٓ٘ َٔ  ٖٚٛ َا ،د١َ ػاز١ٜ اّ ع١ًُٝ اّ طب١ٝضٛا٤ أناْت ٖرٙ اـ بايرات 
خ٬ٍ تكطِٝ ٖرا املبشح اىل َطًبني ْتٓاٍٚ يف املطًب ا٭ٍٚ تعسٜـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ 
أَا املطًب ايجاْٞ ؾطٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ خؿا٥ـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ 

 ٚنُا ٜأتٞ : 
 ادلطهب االول 

 ادلشبركة انطبيةد ىتعريف عق
ْكٝض  ،ؾٝكاٍ عكد اؿبٌ ،ايعكد يػ١ : ْكٝض اؿٌ . ٚايعكد ٜعين اٱسهاّ ٚايػد

 . (1)ٚايعكد ٖٛ ايعٗد ؾٝكاٍ تعاقد ايكّٛ أٟ تعاٖدٚا ،سً٘ ٚعكد ايبٝع أٚ ايُٝني اسهُ٘
ع٢ً  اٯخسايؿادز َٔ اسد ايعاقدٜٔ بكبٍٛ  اٱدنابازتباط " :ٚايعكد اؾط٬سًا

  .(2)"ملعكٛد عًٝ٘يف ا أثسٙٚد٘ ٜجبت 
                          

( العالمة أبن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر، الطبعة الرابعة، دار صادر لمطباعة 0)
 .888، ص 8118والنشر، بيروت، لبنان، 

. ومن المالحظ في ىذا  90=0لسنة  81من القانون المدني العراقي رقم  7;المادة رقم  (8)
 =لم يذكر فيو تعريف مباشر >8=0لسنة  070المجال بان القانون المدني المصري رقم 
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نُا عسف بأْ٘ "اتؿام ًٜتصّ مبكتكاٙ غدـ أٚ أغداف يف َٛاد١ٗ غدـ أٚ 
 .(1)"ايكٝاّ بعٌُ أٚ ا٫َتٓاع عٔ عٌُ أغداف آخسٜٔ إَا بإعطا٤ غ٤ٞ أٚ

ٱْػا٤ ايتصاَات ٖٚرٙ اٱزاد٠ ٖٞ ايك٠ٛ املًص١َ  إزاداتتبادٍ بأْ٘  يعكدٚعسف ا
 . (2)زاد٠ملبدأ ضًطإ اٱ اضتٓادايًعكد 

َٚػازن١ يف ايعٌُ ٖٞ املطا١ُٖ ؾٝ٘ .   ،ٚاملػازن١ يػ١ ٖٛ اضِ َؿدزٙ غازى
ٜٚكاٍ اغرتنٓا مبع٢ٓ تػازنٓا ٚاغرتى ايسد٬ٕ ٚتػازنا  ،َٚػازى ؾاعٌ غازى َػازن١

 .    (3)ٚغازى أسدُٖا اٯخس
ايطبٝب ؾاسب ايعٝاد٠ ُٗا َٓ تِ بني طسؾني ا٭ٍٚت عكٛد املػازن١ ايطب١ٝٚ

ايطسف ا٫ٍٚ ًَصّ هٕٛ ٜ ا٫تؿام. ٚمبكتك٢ ٖرا  ايطبٝب ايرٟ ذنٌ قً٘ايجاْٞ ٚ ١ اـاؾ
َكابٌ ايتصاّ  ،بتُهني ايطسف ايجاْٞ َٔ اضتػ٬ٍ عٝادت٘ اـاؾ١ يؿتشٗا اَاّ اؾُٗٛز

ايطسف ايجاْٞ بدؾع املكابٌ املايٞ ْعري اضتػ٬ي٘ يتًو ايعٝاد٠ َع َساعات٘ ٭ؾٍٛ ٚقٛاعد 
  .(4)ا اؾ١ٗ ذات ا٫ختؿافامل١ٓٗ اييت ؼددٖ

َٔ ٖٓا ميهٓٓا إ ْعسف عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ بأْٗا )اتؿام بني طسؾني ٜتُجٌ 
" اَا تُتع بايػٗس٠ٚايرٟ عاد٠ َا ٜٝب ؾاسب ايعٝاد٠ ايطب١ٝ اـاؾ١ "ا٫ٍٚ َُٓٗا بايطب

                                                             

بذكر الطريقة التي يتم بيا العقد  =>لمعقد وقد اكتفى المشرع المصري في المادة رقم =
بقوليا " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما 

 يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد".
 . 8117طبعة  18>0القانون المدني الفرنسي لسنة من  0010م المادة رق( 0)
د. نرمين محمد محمود الصبح، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود الواردة عمى  (8)

 . 80، ص 8118عالقات التجارة الدولية، الطبعة األولى، غزة،
 .071( العالمة ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 7)
من قانون 00ة ىي نقابة االطباء في جميع دول العالم، فمثال نصت المادة وىذه الجي (8)

عمى انو " يتولى المؤتمر العام وعمى وجو 8>=0لسنة  0>نقابة االطباء العراقي رقم 
من  80الخصوص األمور التالية خامسًا :  تحديد أتعاب األطباء" . كما نصت المادة 

عمى انو " لمنقابة  =>=0داب المينة لسنة آب و الطبي االردني / واجبات الطبيالدستور 
الحق في وضع حد أدنى وحد أعمى لؤلجور الطبية ويحظر عمى الطبيب تقاضي أجور 

 أقل أو أعمى من األجور المقررة من النقابة .... "
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ٜٚتعٗد ايطسف ا٭ٍٚ  ،ايطسف ايجاْٞ ؾٝتُجٌ بايطبٝب ايرٟ ذنٌ قً٘ يف تًو ايعٝاد٠
مبكتك٢ ٖرا ا٫تؿام بتُهني ايطسف ايجاْٞ َٔ اضتػ٬ٍ عٝادت٘ اـاؾ١ َكابٌ َبًؼ َايٞ 

" اييت ذنؿٌ َعني ٜدؾع ع٢ً غهٌ بدٍ ادناز اٚ ع٢ً غهٌ ْطب١ َٔ ا٭دٛز "ايهػؿ١ٝ
 .عًٝٗا َٔ املسادعني(

 اييت ًٍٛاؿ اتؿاقٝات مبػسٚع١ٝٚقد اػ٘ ايؿك٘ ٚايككا٤ يف اؾصا٥س إىل ا٫عرتاف 

 ملد٠ ق٢ ايطبٝب ا٭ؾٌَٝس بع٬ز يٮخريؾٝعٗد  ي٘ شٌَٝ َع املعاجل ايطبٝب ٗاٜربَ

 ٚخرب٠ نؿا٠٤ ع٢ً ايبدٌٜ ٜهٕٛ إٔ تػرتط اييت ايطب، ١َٓٗ أخ٬قٝات يكٛاعد ٚؾكا َ٪قت١،

 املسٜض بكا٤ َع طبٝب٘ يف املسٜض ثك١ تٗتص ٫ نٞ . ا٭ؾًٞ ايطبٝب َٚطت٣ٛ تتٓاضب

 ايطبٝب زدٛعست٢  ايع٬ز عٔ ايبدٌٜ ٜهـ إٔ ع٢ً ٫ أّ ٌٜايبد يًطبٝب اـكٛع يف  سسًا

 ٜٓاؾظ إٔ ي٘ ٜتٝح َٛقع يف عٝاد٠ ؾتح عٔ ٚاسد عاّ طٛاٍ ميتٓع إٔ ٚعًٝ٘ ،ا٭ؾٌٝ

ٜبًؼ ؾٝٗا  ١َٝٓعاتؿاق١ٝ  ا٭طساف بني نإ إذا إ٫ ،خًؿ٘ ايرٟ طبٝبيً  َباغس٠ َٓاؾط١
 ا٫ضتُساز عٔ َ٪قتا ايتٛقـ عاجل،امل ايطبٝب ظسٚف تكتكٞ كدؾ .ايؿسع ايٓعاَٞ اؾٟٗٛ 

 ،...ايساس١ أدٌ َٔ أٚ عًُٞ َ٪متس ؿكٛز ايطؿس أدٌ َٔ أٚ  َسق١ٝ ٭ضباب  ايع٬ز يف
 اضتبداٍ ؾإَها١ْٝ.  غٝاب٘ َد٠ طٛاٍ قً٘ ذنٌ َٔ إسكاز سٝٓراى ٚادب٘ َٔ ؾٝؿبح

 ُإٚق املعاؾ١، طٛز يف املسق٢ ع٬ز ٫ضتُساز١ٜ قُإ ٖٛ آخس، طبٝب َهإ طبٝب

(1)املعاجل طبٝبِٗ غٝاب َٔ تكسزِٖ عدّ
 . 

ؾًٝذأ ا٫طبا٤ َٔ اؾشاب ايعٝادات اـاؾ١ ٭بساّ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد عٓد 
اٚ يطبب َسض اٚ عذص ٜؿابٕٛ ب٘ . ٚع٢ً ايسغِ  ،ضؿسِٖ اٚ ٫ْػػاهلِ بأَٛزِٖ اـاؾ١

ا٤ ؾرت٠ ش١َٝٓ َٔ إ َععِ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ اـاؾ١ مب١ٓٗ ايطب قد ؾسقت ع٢ً ا٫طب
َع١ٓٝ هلرا اؿًٍٛ، ا٫ اْ٘ َٔ امل٬سغ ٚدٛد سا٫ت ٜطتُس ؾٝٗا ٖرا اؿًٍٛ يؿرت٠ تصٜد 

 .(2)ٚتتذاٚش ع٢ً َا ْؿت عًٝ٘ تًو ايتػسٜعات ٚايكٛاْني
                          

 . 91أيت مولود ذىبية، مرجع سابق، ص (0)
 =>=0ب وآداب المينة لسنة / واجبات الطبيالتشريعات الدستور الطبي األردنيمن ىذه  (8)

تنص عمى انو " ال يسمح لمطبيب أن يدير عيادة زميل لو بصورة مؤقتة لمدة  :7فالمادة  
ألطباء" عمى ان ال تزيد عن تزيد عن شير واحد متصل اال بموافقة مجمس النقابة "نقابة ا

ة طبيب " ال يجوز ان تدار عيادمن نفس التشريع التي تنص عمى انو >7. والمادة سنة"
 =.النقابة" مجمس في حالة غيابو عنيا خارج البالد لمدة تزيد عن ستة اشير اال بموافقة
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ٚيهٔ ٖرا اؿًٍٛ ي٘ غسٚط َع١ٓٝ ؾكد اغرتطت بعض ايكٛاْني اـاؾ١ مبُازض١ 
اؾٗات ايسقاب١ٝ ذات ا٫ختؿاف ؾُج٬ ١َٓٗ ايطب اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكات اؾٛي١ٝ َٔ 

ايٛازد٠ يف  2005يط١ٓ  131.13َٔ قإْٛ ممازض١ ١َٓٗ ايطب املػسبٞ زقِ  47تٓـ املاد٠ 
ايؿسع ايسابع  ؼت عٓٛإ غسٚط ايٓٝاب١ يف ايعٝاد٠ ايطب١ٝ ع٢ً اْ٘ "يف ساي١ غٝاب َ٪قت 

ب عٓ٘ يف عٝادت٘ ميهٔ يطبٝب إٔ ٜطًب َٔ ز٥ٝظ اجملًظ اؾٟٗٛ ايرتخٝـ ي٘ بإٔ ٜٓٝ
اع اـاف أٚ أسد ش٥٬َ٘ املكٝد يف ددٍٚ ْؿظ اجملًظ اؾٟٗٛ ي١٦ًٝٗ َٔ ؾ١٦ اطبا٤ ايكط

 ". َٔ ايكطاع ايعاّ ...
داب امل١ٓٗ ايطيب ا٫زدْٞ/ ٚادبات ايطبٝب ٚآ َٔ ايدضتٛز 36ْٚؿت املاد٠ 

د٠ تصٜد ع٢ً اْ٘ "٫ ٜطُح يًطبٝب إ ٜدٜس عٝاد٠ شٌَٝ ي٘ بؿٛز٠ َ٪قت١ مل 1989يط١ٓ 
َٔ  37" ٚاملاد٠ ظ ايٓكاب١ ع٢ً إ ٫ تصٜد عٔ ض١ٓعٔ غٗس ٚاسد َتؿٌ ا٫ مبٛاؾك١ فً

ْؿظ ايدضتٛز ع٢ً اْ٘ "٫ دنٛش يًطبٝب إ ٜٓٝب عٓ٘ بؿٛز٠ َ٪قت١ ملساقب١ َٚعاؾ١ 
 َسقاٙ ا٫ طبٝبًا َطذ٬ً يف ايٓكاب١ َٚسخؿًا ي٘ بايعٌُ ٚيف ْؿظ ا٫ختؿاف" .

 ع٢ً اْ٘ 2009يط١ٓ  288ايطب١ٝ ايًبٓاْٞ زقِ  اٯدابإْٛ َٔ ق 19ْٚؿت املاد٠ 
دٌ قدٚد ض٣ٛ شٌَٝ ي٘ عٓ٘ يًكٝاّ بٓػاطات٘ امل١ٝٓٗ ٚ٭ "٫ ذنل يًطبٝب إ ٜٓٝب

 َطذٌ يف ْكاب١ ا٫طبا٤ ......." .
داب َٚٝجام غسف ١َٓٗ ايطب ايبػسٟ َٔ قإْٛ ٥٫ش١ آ 23ا ْؿت املاد٠ نُ

 ٜطُح يطبٝب إ ٜدٜس عٝاد٠ شٌَٝ ي٘ بؿٛز٠ دا١ُ٥ ا٫ ٫"ع٢ً اْ٘   1974املؿسٟ يعاّ 
َٔ ْؿظ ايكإْٛ ع٢ً اْ٘ "٫ دنٛش  24" ْٚؿت املاد٠ ٓد ايكسٚز٠ ٚمبٛاؾك١ اجملًظ.....ع

ذ٬ً يف ايٓكاب١ يًطبٝب إ ٜٓٝب عٓ٘ بؿٛز٠ َ٪قت١ ملساقب١ َٚعاؾ١ َسقاٙ ا٫ طبٝبًا َط
........" 

١ َٗٓيت ايطب ايبػسٟ ٚطب ٚدساس١ ا٭ضٓإ ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يكإْٛ َصاٚي
دنب ع٢ً ايطبٝب املسخـ ي٘  "َٓ٘ بكٛهلا  14 يف املاد٠ 1983 يط١ٓ 2زقِ يدٚي١ قطس 

                                                             

، فمم نجد فيو ما يشير الى 8>=0 لسنة 0>قانون نقابة االطباء العراقيين  رقم اما =
فقط كانت ىنالك اشارة  تحديد مدة معينة لحمول طبيب محل زميمو في عيادتو الخاصة

اذا عوقب ب األصيل  صاحب العيادة بقوليا "الى حالة عقوبة الطبي 9رة فق >8في المادة 
 .في عيادتو زميل اخر مدة المنع" العضو بالمنع من مزاولة المينة فال يجوز ان يحل
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بايعٌُ يف ايكطاع اـاف إخطاز اؾ١ٗ املدتؿ١ بهتاب َٛؾ٢ عًٝ٘ عٓد َػادزت٘ ايب٬د 
ذا قدّ طًبًا يًرتخٝـ إ٫ إ ،ملد٠ تصٜد عٔ غٗسٜٔ . نُا دنب عًٝ٘ غًل ايعٝاد٠ َد٠ غٝاب٘

ٚمتت املٛاؾك١ ع٢ً ٖرا ايطًب بإخطاز نتابٞ  ،يطبٝب َسخـ آخس يًعٌُ قً٘ أثٓا٤ غٝاب٘
َٔ اؾ١ٗ املدتؿ١ . ٚيف ساي١ إٜكاف ايطبٝب َٔ عًُ٘ يؿرت٠ ٫ دنٛش إٔ ذنٌ قً٘ طبٝب 

 . "ٚتػًل ايعٝاد٠ ،آخس َد٠ اٱٜكاف

ٖرا  2017 ط١ٝ ايؿادز٠ يف ابسٌٜايؿسْ َد١ْٚ ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝبُٝٓا اْهست 
اؿًٍٛ نكاعد٠ عا١َ ٚسؿست٘ يف ساي١ ايٛؾا٠ ٚاملسض ايرٟ ٚؾؿت٘ باـطري ؾٓؿت املاد٠ 

بٛاضط١ شٌَٝ ي٘. َٚع عٝادت٘ ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜدٜس  سذنعَٔ ٖرٙ املد١ْٚ ع٢ً اْ٘ " 89
َس٠  ١ يًتذدٜدقابً ،يؿرت٠ ث٬ث١ أغٗسبإٔ ٜأذٕ بريو  ،املدتـاؾع١ احملدنٛش جملًظ  ،ذيو

َٛاؾ١ً َٔ  ١ خطري٠ ٝيصٌَٝ َتٛؾ٢ أٚ ممٓٛع ٭ضباب ؾش إذا َا ناْت ايعٝاد٠  ،ٚاسد٠
 ."ْػاط٘

ؾًِ تسد ا١ٜ اغاز٠  1984يط١ٓ   81زقِ ايعساقٝني اَا بايٓطب١ يكإْٛ ْكاب١ ا٫طبا٤ 
ؿ٢ را اؿًٍٛ ٚانتهلع٢ً ايػسٚط املؿسٚق١ ع٢ً ٖرا اؿًٍٛ ٫ٚ ست٢ ع٢ً املد٠ ايص١َٝٓ 

 28َٔ املاد٠  5املػسع ايعساقٞ  برنس اؿا٫ت اييت ميٓع ؾٝٗا ٖرا اؿًٍٛ ٚذيو يف ايؿكس٠ 
 اذا عٛقب ايعكٛ باملٓع َٔ َصاٚي١ امل١ٓٗ ؾ٬ دنٛش إ ذنٌ يف"َٔ ٖرا ايكإْٛ بكٛهلا 

طبٝب شٌَٝ ي٘ يف  ". ٖٚرا ديٌٝ اباس١ سًٍٛ طبٝب قٌعٝادت٘ شٌَٝ اخس َد٠ املٓع
. ٖٚرا ايتٛد٘ قٌ ْعس ؾ٬ ميهٔ تسى ايباب َؿتٛسًا ؾ٬ بد َٔ ؼدٜد عٝادت٘ اـاؾ١

سا٫ت َع١ٓٝ ٜطُح ؾٝٗا يًطبٝب إ ذنٌ ايطبٝب قٌ شًَٝ٘ يف عٝادت٘ اـاؾ١ ناٱٜؿاد 
 .ٜد ؾرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ هلرا اؿًٍٛ٭غساض ع١ًُٝ ٚغريٖا َٔ سا٫ت ايكسٚز٠ َع ؼد

 ادلطهب انثبني

 طبية وتكييفهب انقبنىنيخصبئص عقىد ادلشبركة ان
ؾٗٞ  ،إٕ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ غأْٗا غإٔ باقٞ ايعكٛد هلا خؿا٥ـ متٝصٖا

ًَٚص١َ  ،ٚعكٛد َعاٚق١ ،ؾٗٞ عكٛد زقا١ٝ٥ ،تتُٝص غؿا٥ـ عا١َ نطا٥س ايعكٛد
 .يًذاْبني ٚعكٛد َطتُس٠

عًٝ٘ ٚملا تكدّ ضٛف ْكطِ ٖرا املطًب ع٢ً ؾسعني خنؿـ ايؿسع ا٭ٍٚ يبٝإ 
ا٥ـ اييت متتاش بٗا عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ، أَا ايؿسع ايجاْٞ ؾطٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ اـؿ

 :ملػازن١ ايطب١ٝ ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يعكٛد ا
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 انفرع االول
 خصبئص عقذ ادلشبركة انطبية

متتاش عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ بأْٗا َٔ ايعكٛد غري املطُا٠ نُا متتاش بأْٗا َٔ 
١ٝ اييت ٜهؿٞ ٫ْعكادٖا فسد تساقٞ ايطسؾني دٕٚ اؿاد١ إىل اؽاذ ايعكد ايعكٛد ايسقا٥

 ،نُا متتاش بأْٗا َٔ عكٛد املعاٚق١ اييت تٓػ٧ ايتصاَات َتكاب١ً ع٢ً طسؾٝٗا ،يػهٌ َعني
ٖٚٞ َٔ ايعكٛد املطتُس٠. عًٝ٘ ضٛف ْتٓاٍٚ ٖرا املطًب ٚؾل ايتكطِٝ ايتايٞ أ٫ًٚ: عكٛد 

: عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ عكٛد َعاٚق١ زٖا عكٛدًا زقا١ٝ٥ ثاًْٝا١ٝ باعتبااملػازن١ ايطب
ٚعكٛد ًَص١َ يًذاْبني اَا ثايجًا : ؾطٛف ْتهًِ ع٢ً عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٖا عكٛدًا 

 َطتُس٠ ٚعكٛدًا كتًط١ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :
 أ٫ًٚ : عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ عكٛد زقا١ٝ٥ 

َٔ ايعكٛد ايسقا١ٝ٥ اييت ٜهؿٞ ٫ْعكادٖا تٛاؾل  تعترب عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ
ٚمل ٜػرتط ايكإْٛ غه٬ً َعًٝٓا هلرا ا٫تؿام . ؾٝهؿٞ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد  ،ا٫زادتني

فسد ازتباط اٱدناب ايؿادز اسد ايطسؾني بايكبٍٛ ايؿادز َٔ ايطسف ا٫خس يف ايعكد . 
 .(1)دناب ايؿادز َٔ ايطسف ا٭ٍٚؾٗرا ايعكد ٜٓعكد جملسد قبٍٛ ايطسف ايجاْٞ يٲ

نُا تٓكطِ ايعكٛد َٔ سٝح تٓعُٝٗا ايتػسٜعٞ إىل عكٛد َطُا٠ تهؿٌ املػسع 
ايبٝع ٚاٱدناز" ٚذيو يػٝٛعٗا يف ايتعاٌَ بني َجٌ "بتٓعُٝٗا ٚخؿـ هلا أمسًا َعًٝٓا 

ا ٚعكٛد أخس٣ مل ٜكِ املػسع بتٓعُٝٗا ٚمل ذندد هلا امسًا َعًٝٓا ٚمل ٜستب هل ،ايٓاع
. ٖٚرٙ ايعكٛد ؽكع يف تٓعُٝٗا ٚآثازٖا (2)أسهاَا خاؾ١ تعسف بايعكٛد غري املطُا٠

                          

د. حسن عمي الذنون، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، بغداد،  (0)
 .88ص  ،:;=0

اإلسالمي العقود المسماة وىي خمسة وعشرون عقدًا تضمنت مجمة  ( لقد عرف الفقو8)
األحكام العدلية ثمانية عشر عقدًا منيا وىي ) البيع، واإلجارة، والكفالة، والحوالة، والرىن، 

د. مصطفي احمد الزرقا، المدخل الفقيي العام، الجزء األول،  وبيع الوفاء، ....... الخ (،
د. عصمت ، نقاًل عن 0/:8فقرة  - 19:م، ص >>=0ه، >080دار القمم، دمشق، 

عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقو اإلسالمي " دراسة مقارنة مع الفقو القانوني 
 . 07، ص =811والقوانين المعاصرة "، دار الكتب العممية، بيروت /  لبنان، 
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. ؾايعكٛد تتطٛز َٔ شَٔ إىل أخس عطب َا (1)يًكٛاعد ايعا١َ اييت ؼهِ كتًـ ايعكٛد
 ،ٜأيؿ٘ ايٓاع َٔ تعاٌَ َٚا تؿسق٘ اؿاد١ ٚايتطٛز يف غت٢ املٝادٜٔ ايكا١ْْٝٛ ٚايع١ًُٝ

إبساّ َا ٜػا٤ َٔ ايعكٛد بػسط إ تهٕٛ ٖرٙ ايعكٛد غري كايؿ١ يًكإْٛ ٚاٱْطإ سس يف 
 ايعا١َ . ٚاٯدابٚايٓعاّ ايعاّ 

 ثاًْٝا : عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ عكٛد َعاٚق١ ًَص١َ يًذاْبني
تًو ايعكٛد ايرٟ ٜأخر  ،ٚتتؿـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ بأْٗا َٔ عكٛد املعاٚق١

ا أعطاٙ . ؾٗٞ عكٛد َعاٚق١ بايٓطب١ يًطبٝب ؾاسب ايعٝاد٠ ؾٝ٘ ن٬ املتعاقدٜٔ َكاب٬ً مل
اـاؾ١  ٭ْ٘ ٜأخر َكاب٬ً ملا أعطاٙ نبدٍ ادناز اٚ ْطب١ َٔ ا٫دٛز اييت ذنؿٌ عًٝٗا 
ايطبٝب ايبدٌٜ , ٚبايعهظ ؾإٔ ايطبٝب ايبدٌٜ ٜتُهٔ َٔ اضتدداّ ايعٝاد٠ نُكابٌ يًرٟ 

 ٜعطٝ٘ .
ايطب١ٝ َٔ ايعكٛد املًص١َ يًذاْبني ٚاييت ؾك٬ عٔ َا تكدّ تعد عكٛد املػازن١ 

ؾايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾاسب ايعٝاد٠ ًَصّ بتُهني  ،تًكٞ ع٢ً عاتل نٌ طسف ايتصاَات َتكاب١ً
ٚباملكابٌ ع٢ً ايطبٝب ايبدٌٜ باعتبازٙ ايطسف ايجاْٞ  ،ايبدٌٜ َٔ اضتدداّ عٝادت٘ اـاؾ١

ايعٝاد٠  َٚٔ ثِ ا٫يتصاّ يف ايعكد ابتدا٤ تطدٜد املكابٌ املايٞ ْعري اضتؿادت٘ َٔ 
 . ١ٝٓ مبا ٜتٓاضب ٚاخ٬م ١َٓٗ ايطببا٫ضتدداّ ا٭َجٌ هلرٙ ايعٝاد٠ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ مبٗ

 ثايجًا : عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ َٔ عكٛد املد٠ 
ٚتعد عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ َٔ ايعكٛد املطتُس٠ أٚ َا تعسف بعكٛد املد٠ اييت 

 . (2)عٝح ٜهٕٛ املكٝاع ايرٟ ٜكدز ب٘ قٌ ايعكدٜهٕٛ ايصَٔ عٓؿسًا دٖٛسًٜا ؾٝٗا 
٫ ٜطُح "ع٢ً اْ٘ 1989يط١ٓ َٔ ايدضتٛز ايطيب ا٫زدْٞ  36 ؾتٓـ املاد٠

يًطبٝب إٔ ٜدٜس عٝاد٠ شٌَٝ ي٘ بؿٛز٠ َ٪قت١ ملد٠ تصٜد عٔ غٗس ٚاسد َتؿٌ إ٫ مبٛاؾك١ 
                          

عمى انو )تسري عمى  من القانون المدني العراقي :;( تنص الفقرة األولى من المادة  رقم 0)
العقود المسماة منيا وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عمييا ىذا الفصل(، كما 
نصت األعمال التحضيرية الثانية لممشروع التمييدي لمتقنين المدني المصري في المادة  

التي امة . تسري عمى العقود المسماة منيا وغير المسماة القواعد الع0عمى أن ) =08رقم 
 .يشتمل عمييا ىذا الفصل(

د. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة، الجزء األول، البيع واإليجار،  (8)
 .9، ص8;=0لطبعة الثالثة، بغداد، ا
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٫ دنٛش "٢ً اْ٘ َٓ٘ نريو ع 38نُا تٓـ املاد٠  "فًظ ايٓكاب١ ع٢ً إٔ ٫ تصٜد عٔ ض١ٓ
١ أغٗس إ٫ مبٛاؾك١ إٔ تداز عٝاد٠ طبٝب يف ساي١ غٝاب٘ عٓٗا خازز ايب٬د ملد٠ تصٜد عٔ ضت

 ."فًظ ايٓكاب١
 انفرع انثبني

 انتكييف انقبنىني نعقىد ادلشبركة انطبية
 ،إٕ ؼدٜد طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ ٚزدٖا إىل ْعاّ قاْْٛٞ َعني  تط٢ُ ايتهٝٝـ

ثِ عٌُ ؾكٗٞ ثاًْٝا ؛ ؾٗٛ َٔ سٝح أْ٘ عٌُ  ،ْٛٞ ٖٛ )عٌُ قكا٥ٞ أ٫ٚٚايتهٝٝـ ايكاْ
قكا٥ٞ ٜكّٛ ب٘ ايكاقٞ بإعطا٤ ايٛؾـ ايكاْْٛٞ ايطًِٝ يًٛاقع١ املعسٚق١ عًٝ٘ متٗٝدا 
يتطبٝل اؿهِ ايكاْْٛٞ امل٥٬ِ عًٝٗا ؛ نُا أْ٘ عٌُ ؾكٗٞ ٜكّٛ ب٘ ايؿكٝ٘ بتؿٓٝـ ايٛقا٥ع 

ٜٚكعٗا يف فُٛع١ ٚاسد٠ ثِ ٜكّٛ بتط١ُٝ ٖرٙ سطب أٚؾاؾٗا ؾٝذُع عددا َٓٗا 
ٖٚرا َا دعٌ بعكِٗ ٜطًل يؿغ  ،اجملُٛع١ يٝتِ َٔ بعد ذيو إدزاز ايٛقا٥ع املُاث١ً

 .(1)ايتؿٓٝـ ع٢ً ايتهٝٝـ(
ٚن١ًُ تهٝٝـ ع٢ً ٚشٕ تؿعٌٝ أٟ إٔ ايرٟ ٜكّٛ بٗرا ايؿعٌ ٖٛ ايرٟ دنعٌ 

د ٜستبط ازتباطًا ٚثٝكًا بتؿطري إزاد٠ . ٚتهٝٝـ ايعك(2)َٛقٛع ايؿعٌ َتهٝؿًا ؿهِ قاْْٛٞ
ؾُت٢ تبني يًُشه١ُ إزاد٠ ايطسؾني ع٢ً سكٝكتٗا نإ بإَهاْٗا ايٛؾٍٛ إىل  ،ايطسؾني

 . ٔ غري ايتكٝد بتهٝٝـ ايعاقدٜٔ ي٘ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايؿشٝح يًعكد َ

                          

د. سامي بديع منصور، د. عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية، ( 0)
محمد سميمان األحمد، أىمية الفرق بين  . نقال عن . د. 9>، ص9==0بيروت، 

التكييف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاق تطبيق القانون المختص، بحث 
، 0منشور في مجمة الرافدين لمحقوق، تصدر عن كمية الحقوق، جامعة الموصل، مجمد 

 .8=، ص 8118، السنة 81السنة التاسعة، عدد 
م، الـ كيف، الـ : الجوىر، الـ ك( ىياالكسيولوجيالقيم )لعشر في مبحث ا( المقوالت ا8)

الـ متى، الوضع، الممك، الفعل، واالنفعال . د. إمام  عبد الفتاح إمام،  إضافة، الـ أين،
. نقال عن د. محمد  =>، ص7;=0محاضرات في المنطق، دار الثقافة، القاىرة، 

لطبيعة القانونية في تحديد نطاق سميمان األحمد، أىمية الفرق بين التكييف القانوني وا
 .7=قانون المختص، المرجع سابق، ص تطبيق ال
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ٚسٝح إ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ َٔ ايعكٛد اؿدٜج١ ايٓػأ٠ ضٛف حناٍٚ ايٛؾٍٛ 
تهٝٝـ ايكاْْٛٞ هلرٙ يعكٛد َٔ خ٬ٍ قٝاع ا٭سهاّ ايعا١َ عًٝٗا ٚنُا ٜأتٞ ؾٓتهًِ اىل اي

ٚثاًْٝا عٔ عكد املػازن١ ايطب١ٝ  ،ا٫ًٚ عٔ عكد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٖا عكد إدناز
باعتبازٙ عكد عٌُ. اَا ثايجًا ٚاخريًا ؾطٛف ْبشح يف عكد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٙ عكد 

 ٞ :َكاٚي١ ٚنُا ٜأت
 : عكد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٙ عكد إدنازأ٫ًٚ

متًٝو َٓؿع١ َع١ًَٛ بعٛض َعًّٛ ملد٠ ػسع ايعساقٞ عكد اٱدناز بأْ٘ "عسف امل
 .(1)َع١ًَٛ ٚب٘ ًٜتصّ امل٪دس إٔ ميهٔ املطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع باملأدٛز"

 ٚمبكتك٢ عكد اٱدناز ًٜتصّ امل٪دس بتُهني املطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع بايػ٤ٞ
املأدٛز مبكابٌ ايتصاّ املطتأدس بدؾع ا٭دس٠ يًُ٪دس دٕٚ إ ٜ٪دٟ ذيو إىل اْتكاٍ ًَه١ٝ 

ٚإ املطتأدس ًَصّ بإعاد٠  ،ؾاملًه١ٝ تبك٢ خايؿ١ يًُايو ،ايػ٤ٞ قٌ ايعكد إىل املطتأدس
. ٚبايسغِ َٔ تٛاؾل عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ َع (2)قٌ ايعكد إىل امل٪دس عٓد اْككا٤ ايعكد

دناز نْٛ٘ أنجس اْطذاًَا ٚتٛاؾكًا َع أسهاّ ٖرا ايعكد ٭ْ٘ عكد زقا٥ٞ ًَٚصّ عكد ا٫
. ا٫ اْ٘ ٫ ميهٔ تهٝٝؿ٘ يف مجٝع اؿا٫ت ع٢ً ٚعكد َعاٚق١ ٚعكد َٔ عكٛد املد٠ يًذاْبني 

اْ٘ عكد ادناز ٚذيو يٛدٛد سا٫ت ٜتِ ؾٝٗا ا٫تؿام ع٢ً سؿٍٛ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ع٢ً ْطب١ 
. ٖٚٓايو سا٫ت دٌٜ اثٓا٤ اضتػ٬ٍ يعٝاد٠ ا٭ؾٌٝكاقاٖا ايطبٝب ايبَٔ ا٫دٛز اييت ٜت

 ،اخس٣ ٫ ٜأخر ايطبٝب ا٭ؾٌٝ َكابٌ َٔ ايبدٌٜ اذا َا ناْت َد٠ اؿًٍٛ قؿري٠ ْطبًٝا
ٚتهُٔ ؾا٥د٠ ايطسف ا٫ٍٚ يف ٖرٙ اؿاي١ يف ا٫ضتُساز بؿتح عٝادت٘ اـاؾ١ ػٓبًا ـطاز٠ 

 مبتابع١ املسق٢ ايرٜٔ اعتادٚا َسادعت٘. شبا٥ٓ٘ ؾك٬ عٔ قُإ ا٫ضتُساز
 ثاًْٝا : عكد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٙ عكد عٌُ 

بإ رنؿـ  طسؾٝ٘عكد ٜتعٗد ب٘ اسد املػسع ايعساقٞ عكد ايعٌُ بأْ٘ )عسؾت 
ٚادازت٘ َكابٌ ادس ٜتعٗد ب٘ ايطسف  تٛدٝٗ٘عًُ٘ ـد١َ ايطسف اٯخس ٜٚهٕٛ يف ادا٥٘ ؼت 

  .(3)(خاؾًا أدريًااٯخس، ٜٚهٕٛ ايعاٌَ 
                          

 9:0مدني مصري، المادة رقم  >99مدني عراقي، تقابميا المادة رقم  88;( المادة رقم 0)
 .مدني أردني >9:ويتي، المادة رقم مدني ك

 .=>8دون العامري، مرجع السابق، ص ( د. سع8)
 .مدني مصري 8;:ي، تقابميا المادة اقمدني عر  11=(  المادة 7)
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ايكإْٛ املدْٞ  َٔ 1710ٚعسف املػسع ايؿسْطٞ عكد إداز٠ ايعٌُ يف املاد٠ زقِ 
أخس يكا٤ أدس ؿطاب  ٤ذيو ايعكد ايرٟ ٜتعٗد ؾٝ٘ أسد أطساؾ٘ بعٌُ غٞايؿسْطٞ بأْ٘ "

. َٔ ٖرا ٜتكح إ عكد ايعٌُ ٖٛ اتؿام ايػسض َٓ٘ قٝاّ غدـ بأدا٤ َتؿل عًٝ٘ بُٝٓٗا"
. َٚع اقرتاب ؾهس٠ عكد ت ادازت٘ ٚاغساؾ٘ يكا٤ ادس َعنيب غدـ آخس ٚؼعٌُ ؿطا

ايعٌُ َٔ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ا٫ آْا ٚسطب ٚد١ٗ ْعسْا املتٛاقع١ ْس٣  بأْ٘ َٔ غري 
املٓطكٞ إ ًٜتصّ طبٝب بايعٌُ ؼت اغساف ٚتبع١ٝ طبٝب اخس خؿٛؾًا ٚإ ايطبٝبإ 

 . يت تؿسقٗا َععِ ايكٛاْني املدتؿ١اي ذن٬ُٕ ْؿظ امل٪ٌٖ ٚايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ
 ثايجًا : عكد املػازن١ ايطب١ٝ باعتبازٙ عكد َكاٚي١

ٌعسف عكد املكاٚي١ بأْ٘ )عكد ب٘ ٜتعٗد أسد ايطسؾني إٔ ٜؿٓع غ٦ًٝا أٚ ٜ٪دٟ 
. ٜٚعد عكد املكاٚي١ َٔ ايعكٛد املطُا٠ اييت ًٜتصّ (1)ع٬ًُ يكا٤ أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف ا٭خس(

٭ٍٚ ٚايرٟ ٜط٢ُ باملكاٍٚ بإٔ ٜعٌُ أٚ ٜؿٓع غ٦ًٝا ملؿًش١ ايطسف ايجاْٞ بٗا ايطسف ا
. يرا ؾإٔ َٔ اِٖ خؿا٥ـ عكد يعٌُ َكابٌ أدس َتؿل عًٝ٘ َطبكًاايرٟ ٜط٢ُ بسب ا

اٚ اداز٠  ٱغسافاملكاٚي١ إ َٔ ٜكّٛ بايعٌُ ٜؿعٌ ذيو َطتك٬ً دٕٚ إ رنكع يف ذيو 
 . ٫ٚ ٜهٕٛ زب ايعٌُ َط٪٫ٚ عٔ(2)عٔ عكد ايعٌُ ايطسف ا٫خس ٖٚٛ َا ميٝص عكد املكاٚي١

 . (3)املكاٍٚ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ تابع٘
ٚبدٚزْا ْعتكد اْ٘ ٫ ميهٔ اعتباز عكد املػازن١ ايطب١ٝ عكد َكاٚي١ ٭ٕ ايعكٛد 

ؾُٔ  ،ايطب١ٝ تكّٛ ع٢ً ا٫عتباز ايػدؿٞ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا غدؿ١ٝ املتعاقد قٌ اعتباز
ٚيٛ مل  ،ٜسادع عٝاد٠ خاؾ١ يطبٝب َعني ٜهٕٛ قاؾدًا يػدـ ذيو ايطبٝبامل٪ند إ َٔ 

َٚٔ  ،ٜهٔ ي٬عتباز ايػدؿٞ َها١ْ يف ذيو ايعكد يهإ  قد زادع َػؿ٢ اٚ َسنص ؾشٞ عاّ
 ،املؿسٚؽ َٓ٘ إ ايطبٝب ايبدٌٜ ٫ ميهٔ إ ٜتٓاشٍ عٔ ٖرا اؿًٍٛ يطبٝب آخس ذنٌ قً٘

 .تط١ُٝ املكاٚي١ َٔ ايباطٔي١ ؼت ٖٚٛ َا ٜطُح ب٘ عكد املكاٚ

                          

 01;0ني مصري، المادة مد :8:مدني عراقي، تقابميا المادة رقم  8:>( المادة رقم 0)
 .مدني فرنسي

( د. محمد لبيب شنب، شرح احكام عقد المقاولة، دار النيضة العربية، دون سنة الطبع، 8)
 . 1:ص 

والمنشآت الثابتة ميندس في مقاوالت البناء ( د. محمد جابر الدوري، مسؤولية المقاول وال7)
 . 87، ص 9>=0"، مطبعة وأوفسيت عشتار، بغداد، "دراسة مقارنة
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ٚبعد إ اْتٗٝٓا َٔ بٝإ اٯزا٤ اييت قًٝت يف تهٝٝـ ايعكٛد بػهٌ عاّ قاٚيني 
ايٛؾٍٛ اىل ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ املٓاضب يعكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ؾأْٓا منٌٝ إىل ايكٍٛ 

يطسف بتهٝٝـ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ يف َععِ سا٫تٗا ٖٞ عكٛد غسان١ بني ا٫طبا٤ ًٜتصّ ا
ا٫ٍٚ ؾٝٗا بتكدِٜ ايعٝاد٠ َٚٛدٛداتٗا بايطُع١ اييت تتُتع بٗا َكابٌ اعطا٤ ايطسف ايجاْٞ 
دص٤ًا َٔ ا٫دٛز اييت ذنؿٌ عًٝٗا َٔ املسق٢ ايرٜٔ ٜسادعٕٛ تًو ايعٝاد٠ ٜٚهٕٛ ٖرا 

ٚتربش ؾٛز٠ ايػسان١ َٔ  ،ايعكد يف ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥ ْؿت عًٝٗا ايكٛاْني ذات ا٫ختؿاف
ٝب ؾاسب ايعٝاد٠ مبا ٜكدَ٘ يًطبٝب ايبدٌٜ َٔ عٝاد٠ َٚٛدٛداتٗا َٔ اثاخ داْب ايطب

ٚادٗص٠ طب١ٝ ٚتتُجٌ ايػسان١ بايسبح اذا َا عًُت ٖرٙ ايعٝاد٠ ٚٚزد عًٝٗا ايصبا٥ٔ اَا 
اـطاز٠ ؾتتُجٌ عاي١ عدّ تٛاؾد املسق٢ ٚؼٌُ ايطبٝب ا٫ؾٌٝ ادناز ايعٝاد٠ ٚباقٞ 

اَا بايٓطب١ يًطبٝب ايبدٌٜ  ،ٛز َا٤ ٚنٗسبا٤ ٚقسا٥باملؿازٜـ املرتتب١ عًٝٗا َٔ اد
ؾٝتُجٌ عٓؿس املػازن١ يدٜ٘ باؾٗد ايرٟ ٜبري٘ يف اضتكباٍ املسض َٚعآٜتِٗ ٚايهػـ 
عًِٝٗ اَا عٓؿس اـطاز٠ ؾٝتُجٌ بتٛاددٙ بايعٝاد٠ ٚاقاعت٘ يٛقت٘ اضتعدادا ٫ضتكباٍ 

 املسقٞ ايرٜٔ ضٛف ٜصٚزٕٚ ايعٝاد٠ . 
ادناز ٜتعٗد ايطبٝب ا٭ؾٌٝ بتُهني ايبدٌٜ َٔ اضتػ٬ٍ  نُا قد ٜهٕٛ عكد

عٝادت٘ اـاؾ١ َكابٌ َبًؼ َايٞ َعني ٜدؾع٘ ايبدٌٜ ؾك٬ عٔ ا٫يتصاَات ا٫خس٣ اييت 
. ٚقد ٜهٕٛ ٖٓايو اتؿام ع٢ً ؾتح ايعٝاد٠ ٚاضتػ٬هلا َٔ قبٌ ايطبٝب ٜؿسقٗا ٖرا ايعكد

هُٔ ايؿا٥د٠ يًطسف ا٫ٍٚ با٫ضتُساز ٚت ،ايبدٌٜ بدٕٚ َكابٌ َايٞ ٜدؾع يؿاسب ايعٝاد٠
 بؿتح عٝادت٘ أَاّ شبا٥ٓ٘ . 

 ادلبحث انثبني
 ادلشبركة انطبية واآلثبر اننبشئة عنهبد ىأركبن عق

تٛاؾست أزناْ٘ ؾشٝش١ قاّ ايعكد  ؾإذاأزناْ٘ تٛاؾس تهٜٛٔ ايعكد  َٛدبات إٕ َٔ
٭ضاض١ٝ يكٝاَ٘ ؾٗٞ مبجاب١ ؾأزنإ ايعكد تعد َٔ ايػسا٥ط ا . ؽًؿت أزناْ٘ بطٌ ايعكد ٚإذا

. ٚعكٛد (1)ٖٚٛ َا ٜعسف بب١ٝٓ ايعكد ٛدٛدٙايعٓاؾس اييت تهْٛ٘ ٖٚٞ َٔ ايػسٚط اي٬ش١َ ي
املػازن١ ايطب١ٝ نطا٥س ايعكٛد ٫بد يكٝاَٗا َٔ تٛاؾس ا٫زنإ اـاؾ١ بايعكد ٖٚٞ ايسقا 

                          

د. عبد العزيز المرسي حمود، الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشتري في عقود البيع  (0)
 .9ـــ  8، ص 8119القاىرة،  -ربية التي تتم من بعد، دار النيضة الع
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 اطساؾٗا ٖٚٛ َاٚاذا َا قاَت ٖرٙ ايعكٛد ؾإْٗا ضٛف تستب اثازًا ع٢ً  ،ٚاحملٌ ٚايطبب
ضٓشاٍٚ إ ْبٝٓ٘ َٔ خ٬ٍ تكطِٝ ٖرا املبشح ع٢ً َطًبني ْتٓاٍٚ يف املطًب ا٭ٍٚ ازنإ 

يعكٛد عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ  أَا املطًب ايجاْٞ ؾطٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ 
 :املػازن١ ايطب١ٝ ٚنُا ٜأتٞ

 ادلطهب االول
 اركبن عقىد ادلشبركة انطبية

َا ٜتٛقـ عًٝ٘ ٚدٛد ٍٛ ا٭ؾٔ ٚايسنٔ يف اؾط٬ح عًُا٤ زنإ مجع زنا٭
اييت ٜتأيـ َٓٗا ٜٚتشكل بٗا  أدصا٩ٖٙٞ  ٘ٚأزناْ ،ايػ٤ٞ ٚنإ غري داخٌ يف سكٝكت٘

ٚإٔ ٜٓؿب ٖرا ايرتاقٞ ع٢ً طسؾٝ٘ ؾًكٝاّ ايعكد ٫بد َٔ تٛاؾس زقا . (1)ٚاْعكادٙٚدٛدٙ 
 إ٫تؿدز  عاقٌ ؾٗٞ ٫ إْطإَٔ  تؿدز ٚملا ناْت اٱزاد٠ ،عًٝ٘ قٌ قابٌ يرتتٝب أثس

 .َٔ أزنإ ايعكد آخسيػا١ٜ أٚ داؾع هلرا نإ ايطبب زنًٓا 
ْتٓاٍٚ ازنإ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ نُا ٜأتٞ : ؾٓتٓاٍٚ ايسقا ٚملا تكدّ ضٛف 

باعتبازٙ ايسنٔ ا٫ٍٚ بُٝٓا ْتٓاٍٚ احملٌ باعتبازٙ ايسنٔ ايجاْٞ ْٚتٓاٍٚ ايطبب باعتبازٙ 
 ٚنُا ٜأتٞ : ـــ َٔ ازنإ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ايسنٔ ايجايح

  عكٛد املػازن١ ايطب١ٝايسقا يف أ٫ًٚ : 
بايؼ ضٛا٤ َٔ داْب املػسع أٚ ايؿك٘  باٖتُا٢ّ زنٔ ايسقا يف فاٍ ايتعاقد عذن

بٝإ إىل ايدٖٛس ايعكد ٚأنجس َٛقٛعات٘ ساد١  ٚايككا٤ ٜٚسدع ذيو يهٕٛ اٱزاد٠
تعبري عٓٗا أٚ َٔ سٝح ٚدٛدٖا ٚؾشتٗا ٚنريو َٔ سٝح ضٛا٤ َٔ سٝح اي ،ٚايتؿؿٌٝ

  .(2)ٚتٜٓٛسٖا محاٜتٗا

                          

الزحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة معدلة، دار الفكر ( د. وىبة 0)
 . 71=0م، ص ;==0ه />080ت / لبنان، المعاصر، بيرو 

 ي باإلعالم في عقد البيع، في ضوءااللتزام قبل التعاقدد. عبد العزيز المرسي حمود،  (8)
 . 9-8ص  ،8119كان طبع، الوسائل التكنولوجية الحديثة، دراسة مقارنة، بال م
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. ؾايسقا ميجٌ (1)"اثس قاْْٛٞ إسداخع٢ً  إزادتنياتؿام "ايرتاقٞ ٖٛ ٚايسقا أٚ
ٖٞ املؿدز ا٭ضاضٞ  ٚاٱزاد٠ ،ٚدنب يٛدٛد ايسقا إٔ تٛدد إزاد٠ ،ايعُٛد ايؿكسٟ يًعكد

ٚإٔ  ،ايعا١َٚاٯداب غسٚط إ٫ َا رنايـ ايٓعاّ ايعاّ  يف ايعكد ؾًٗا إٔ تكُٓ٘ َا تػا٤ َٔ
ل ا٥بإسد٣ ايطس ٚإٔ ٜعرب عٔ ٖرٙ اٱزاد٠ ،إىل أسداخ أثس قاْْٛٞ َعني تتذ٘ ٖرٙ اٱزاد٠

 قاًْْٛا . املعسٚؾ١
يهٞ تهٕٛ َٓتذ١  إيٝ٘إىل عًِ َٔ ٚدٗت  تتذ٘ اٱزاد٠ إٔؾك٬ عٔ ذيو دنب  

ايعكد ؾشٝشًا ْٚاؾرًا َستبًا  ٫ْعكادٜهؿٞ  قٞ ٫ايرتٚإٕ فسد ٚدٛد ا ايكا١ْْٝٛ.ثازٖا ٯ
ٜهٕٛ نريو إ٫  ٖٚٛ ٫ ،ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ ايرتاقٞ ؾشٝشًا ،اؿكٛم ٚايٛادبات ع٢ً أطساؾ٘

 . (2)ض١ًُٝ َٔ ايعٝٛب ا٭١ًٖٝتهٕٛ ٖرٙ  إٔع٢ً  ٱبساَ٘بتُتع أطساف ايعكد با٭١ًٖٝ اي٬ش١َ 
ُازض١ ١َٓٗ ايطب غري بايؼ ضٔ َٚٔ غري املعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ايػدـ اجملاش مل

ايسغد اٚ ٜعرتٜ٘ عازض َٔ عٛازض ا٭١ًٖٝ ؾ١ُٓٗ ايطب قاؾس٠ ع٢ً َٔ تتٛؾس ؾٝ٘ غسٚط 
ٖرٙ امل١ٓٗ املٓؿٛف عًٝٗا يف مجٝع ايتػسٜعات اـاؾ١ بٗا ٚاييت ضبل ذنسٖا ٚاييت 

ايكٝد يف ميهٔ امجاهلا يف اغرتاط اؿؿٍٛ ع٢ً امل٪ٌٖ ايعًُٞ املطًٛب ٚايتُتع باؾٓط١ٝ ٚ
 ددٍٚ ايٓكابات املدتؿ١ .

ٚملا ناْت ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾاسب ايعٝاد٠ اـاؾ١ ٚايطبٝب 
يريو يصّ بإٔ ٜهٕٛ ن٬ ايطسؾني اسسازًا يف اختٝاز َٔ  ،ايرٟ ضٝشٌ قً٘ ٖٞ ع٬ق١ تعاقد١ٜ

ايٓعس عٔ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ يهٌ َُٓٗا اؿل يف ايتعاقد َٔ عدَ٘ بؿسف  ،ٜتعاقدٕٚ َع٘
 اضباب ٖرا ايسؾض . ٚذيو اضتٓادًا ملبدأ سس١ٜ ايػدـ يف اختٝاز َٔ ٜتعاقد َع٘ .

َٔ ايعكٛد ايسقا١ٝ٥ املًص١َ يًذاْبني ا٫َس ايرٟ ٚمبا إ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ 
ٜطتًصّ ٚدٛد ا١ًٖٝ٫ اي٬ش١َ يًتعبري عٔ ايسقا ٚتطبٝكًا يًكٛاعد ايعا١َ ؾإٕ ايطبٝب نٞ 
ٜباغس َٗٓت٘ ضٛا٤ يف ايكطاع اـاف اّ يف ايكطاع ايعاّ دنب إ ٜهٕٛ َتُتعًا با٭١ًٖٝ 

ؿسٚؽ َٓٗا ؾُٔ غري املعكٍٛ إ ٜباغس ايكا١ْْٝٛ اي٬ش١َ ٚبًٛؽ ضٔ ايسغد َٔ ا٭َٛز امل
ٚا١ًٖٝ٫ اييت تُٗٓا يف املٛقٛع ٖٞ ا١ًٖٝ  ،طبٝب ١َٓٗ ايطب ا٫ اذا نإ بايػًا ضٔ ايسغد

                          

عبد المجيد الحكيم، مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية، الطبعة الثانية، دار ( د. 0)
 . ;00، ص 8118القاىرة،  -النيضة العربية

د. عبد الحكيم فودة، موسوعة التعميق عمى القانون المدني بقضاء النقض، الجزء األول،  (8)
 . =7، ص ;811اإلسكندرية،  -فني لمموسوعات القانونيةمصادر االلتزام، المكتب ال
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ايػدـ مبباغس٠ ايعٌُ ايطيب ٖٚٞ اضتٝؿا٩ٙ ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ اي٬ش١َ ملباغس٠ ١َٓٗ 
ضذ٬ت ايٓكابات  ايطب املتُج١ً باؿؿٍٛ ع٢ً امل٪ٌٖ ايعًُٞ املطًٛب ٚايتكٝٝد يف

ٚاؾٓط١ٝ بايٓطب١ يًعساقٝني اٚ قبٍٛ ا٫ْتُا٤ يًٓكاب١ ع٢ً اضاع املعا١ًَ بايٓطب١ يػري 
دنٛش  ٫ايعساقٝني َج٬ ع٢ً اْ٘ )قإْٛ ْكاب١ ا٫طبا٤ َٔ  3ايعساقٝني . ؾتٓـ املاد٠ 
ايتطذٌٝ يعسام إ٫ بعد اْتُا٥٘ إىل ايٓكاب١ ٚسؿٛي٘ ع٢ً غٗاد٠ ايًطبٝب ممازض١ امل١ٓٗ يف 

ٜػرتط يف ايعكٛ َٔ ْؿظ ايكإْٛ ع٢ً اْ٘ " 4اد٠ نُا تٓـ امل .( ٚإداش٠ ممازض١ امل١ٓٗ
إٔ ٜهٕٛ عساقٞ اؾٓط١ٝ سا٥صا ع٢ً غٗاد٠ ن١ًٝ طب عساق١ٝ أٚ َا ٜعادهلا ٚيًٓكاب١ قبٍٛ 
اْتُا٤ ا٭طبا٤ ايعسب ٚا٭داْب ايرٜٔ مل ذنسَٛا َٔ سل املُازض١ يف ب٬دِٖ بطبب أضا٤تِٗ 

سد٣ اؾٗات ايٛط١ٝٓ يف إ١ٓٗ َٚٔ تعاٌَ ب٬دِٖ ايعسام باملجٌ أٚ ايرٜٔ قد ازتبطٛا َع يًُ
ايكطس أٚ ا٭دٓب١ٝ ايعا١ًَ ؾٝ٘ ع٢ً إٔ تكتؿس ممازضتِٗ ي١ًُٓٗ ع٢ً أعُاٍ ٚظٝؿتِٗ إذا 

ٚنريو بايٓطب١ يكإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايطب املؿسٟ  ."ناْت ب٬دِٖ ٫ تعاٌَ ايعسام باملجٌ
بٛد٘ عاّ َصاٚي١ ١َٓٗ ٫ دنٛش ..... َٓ٘ ع٢ً اْ٘ " 1اذ تٓـ املاد٠  1954 يط١ٓ 415زقِ 

ايطب بأ١ٜ ؾؿ١ ناْت إ٫ إذا نإ َؿسٜا أٚ نإ َٔ بًد ػٝص قٛاْٝٓ٘ يًُؿسٜني َصاٚي١ 
١َٓٗ ايطب بٗا ٚنإ امس٘ َكٝدا بطذٌ ا٭طبا٤ بٛشاز٠ ايؿش١ ايع١َُٝٛ ٚ ظدٍٚ ْكاب١ 

 0"... ا٭طبا٤ ايبػسٜني
ؾتٓـ  2004يط١ٓ  20و اؿاٍ بايٓطب١ يكإْٛ ايؿش١ ايعا١َ ايؿسْطٞ زقِ ٚنري

ذنعس ايرتخٝـ ملصاٚي١ أٟ ١َٓٗ ؾش١ٝ، ع٢ً اْ٘ " تسخٝـ املٗٔ ايؿش١ٝ يف 62املاد٠ 
 ،"ايٛشاز٠ ٚايٓكاب١ ذات ايع٬ق١ٔ إ٫ بعد تٛاؾس ايػسٚط احملدد٠ َ ،أٚ ١َٓٗ ؾش١ٝ َطاعد٠

ذنعس َصاٚي١ أ١ٜ ١َٓٗ ؾش١ٝ، أٚ ١َٓٗ ؾش١ٝ َطاعد٠، " َٓ٘ ع٢ً ا63ْ٘  اد٠نُا تٓـ امل
 ."إ٫ بعد اؿؿٍٛ ع٢ً ايرتخٝـ

 عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ احملٌ يفثاًْٝا : 
ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ اييت تساق٢ املتعاقدإ ع٢ً ؼكٝكٗا ٚبػسط "ٜعسف احملٌ بأْ٘ 

 . (1)"اٯداب ايعا١َٚ ٫ تهٕٛ كايؿ١ يًكٛاعد ايعا١َ يًعداي١ إٔ

                          

، ;;=0د. محمد لبيب شنب،  دروس في نظرية االلتزام، دار النيضة العربية، القاىرة،  (0)
 .8=0ص 
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ٜهٕٛ ي٘ قٌ قابٌ  إٔؾشت٢ ٜٓعكد ايعكد ؾشٝشًا ٫بد  ،ٛ ايسنٔ ايجاْٞ يف ايعكدٖٚ
 . (1)ؿهُ٘

ٚقٌ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ بايٓطب١ يًطسف ا٫ٍٚ ٖٚٛ ؾاسب ايعٝاد٠ اـاؾ١ 
متهني ايطسف ايجاْٞ َٔ اضتػ٬ٍ عٝادت٘ اـاؾ١ ؾك٬ عٔ اؿؿٍٛ ع٢ً املٛاؾكات 

ٌ بايٓطب١ يًطسف ايجاْٞ ٖٛ ادا٤ املبًؼ املايٞ املتؿل عًٝ٘ أَا احمل ،ا٫ؾٛي١ٝ هلرا اؿًٍٛ
 َع ايطسف ا٫ٍٚ ٚاسرتاّ اؾٍٛ ٚقٛاعد امل١ٓٗ ٚاحملاؾع١ ع٢ً مسع١ َٚٛدٛدات ايعٝاد٠ .

 ايطبب يف عكٛد املػازن١ ايطب١ٝثايجًا : 
  ٚزا٤  ايػسض املباغس ايرٟ ٜكؿد املًتصّ ايٛؾٍٛ إيٝ٘ َٔ"ٜعسف ايطبب بأْ٘ 

بٌ اْ٘ ايػسض  ٚثٝكًا باٱزاد٠، ٚيهٓ٘ يٝظ ْؿظ اٱزاد٠ اتؿا٫. ٜٚتؿٌ ايطبب (2)"ايتصاَ٘
ٜهٕٛ يهٌ  إٔٝذب ؾ. (3)املباغس ايرٟ تتذ٘ إيٝ٘ اٱزاد٠، ؾٝٛدد ايطبب سٝح تٛدد اٱزاد٠

عكد ضبب  ؾٝهٕٛ ايعكد باط٬ً إذا ايتصّ املتعاقد دٕٚ ضبب أٚ يطبب ممٓٛع أٚ كايـ 
أٟ ايػسض  ،دقاعايباعح ع٢ً ايتبأْ٘ ". نُا ٜعسف ايطبب  (4)ايعا١َ دابيًٓعاّ ايعاّ أٚ يٰ

                          

العقد القانون المدني العراقي عمى أن )من  077تنص الفقرة األولى من المادة رقم  (0)
بان يكون صادرًا من أىمو مضافًا إلى محل قابل الصحيح ىو العقد المشروع ذاتًا ووصفًا 

 . (ع وأوصافو صحيحة سالمة من  الخمللحكمو ولو سبب مشرو 
تعريف كابيتان لمسبب، نقال عن . عبد الحميد عمر وشاحي، نظرية االلتزام في القانون  (8)

ـ ـ81=0المدني، مجموعة المحاضرات التي ألقاىا عمى طمبة كمية الحقوق العراقية سنة 
 . 0;، ص 1>=0، مطبعة التفييض األىمية، بغداد، 80=0

د. فريد فتيان، التعبير عن اإلرادة في الفقو اإلسالمي والفقو المدني، معيد البحوث  (7)
 . =:ص  .، 9>=0والدراسات العربية، بغداد، 

لعقد يكون القانون المدني العراقي عمى أنو )من ا 078( تنص الفقرة األولى من المادة رقم 8)
ومخالف لمنظام العام أو باطاًل إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا 

 .لآلداب(
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. ٖٚٛ َا دا٤ت ب٘ ايٓعس١ٜ اؿدٜج١ (1)"ايبعٝد أٚ غري املباغس ايرٟ دعٌ املًتصّ ٜتعاقد
 يًطبب .

ْٚعتكد إ ايطبب يف عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ٜتُجٌ بايػسض ايبعٝد اٚ ايباعح 
ٚايطبب بايٓطب١ يًطسف ا٫ٍٚ ٜتُجٌ با٫ضتُساز  ، ايعكدايداؾع ايرٟ قؿدٙ ن٬ ايطسؾني يف

بؿتح ايعٝاد٠ اَاّ اؾُٗٛز يٲؾاد٠ َٓٗا َادًٜا ٚاؿؿاظ ع٢ً مسعتٗا. اَا بايٓطب١ يًطسف 
ايجاْٞ ؾٝتُجٌ ايطبب باؿؿٍٛ ع٢ً ايػٗس٠ ٚاملٓؿع١ املاد١ٜ َٔ دسا٤ اضتػ٬ي٘ ايعٝاد٠ 

قٌ غٗس٠ ب ايرٟ سٌ قٌ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ انٕٛ ايطسف ايجاْٞ ٖٚٛ ايطبٝ ،ٚايعٌُ بٗا
 .ٚشبا٥ًٓا َٔ ايطسف ا٫ٍٚ

 ادلطهب انثبني

 د ادلشبركة انطبيةىعق عناآلثبر اننبشئة 
ايج٬خ املتُج١ً بايسقا ٚاحملٌ  ابتٛاؾس أزناْٗ بعد قٝاّ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ

زض ا٭١ًٖٝ يعازض َٔ عٛا اٚايطبب ٚؾدٚز اٱزاد٠ ممٔ ٖٛ أٌٖ هلا ٚعدّ تعسض أطساؾٗ
ثازٙ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً أطساؾ٘ َٔ أٚ يعٝب َٔ عٝٛب اٱزاد٠ ضٛف ٜٓػأ ايعكد ؾشٝشًا َستبًا ٯ

ْٚتٝذ١ يعدّ ايتصاّ أسد ا٭طساف با٫يتصاَات اييت  ،عًِٝٗترتتب هلِ ٚايتصاَات سكٛم تٓػأ 
ؾس ٜؿسقٗا عًٝ٘ ايعكد تٓٗض َط٪ٚيٝت٘ ظُٝع أغهاهلا املد١ْٝ َٓٗا ٚاؾصا١ٝ٥ عٓد تٛا

 .اٗأزناْ
خنؿـ ا٭ٍٚ يبٝإ  ؾسعنيع٢ً  طًبعًٝ٘ ٚملا تكدّ ضٛف ْكطِ ٖرا امل

ايجاْٞ ؾطٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ املط٪ٚي١ٝ  ايؿسعأَا  ،اؿكٛم ٚا٫يتصاَات اييت ٜستبٗا ٖرا ايعكد
 : ـــٚنُا ٜأتٞ املرتتب١ عٔ اٱخ٬ٍ با٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ

 
 
 

                          

في نظرية االلتزام،  عبد الباقي البكري، محمد طو البشير، الوجيز ( د. عبد المجيد الحكيم،0)
 ،1>=0لنشر، جامعة الموصل، (، دار الكتب لمطباعة واالجزء األول )مصادر االلتزام

 .010ص 
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 انفرع االول
 د ادلشبركة انطبيةىق وانتسامبت طريف عقحقى

يعٌ َٔ ايٛادب ذنسٙ أثٓا٤ ايه٬ّ ع٢ً اٯثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب ع٢ً عكٛد 
ٚاؿكٛم اييت ٜعرتف هلِ  ٘ذنس ا٫يتصاَات اييت ٜستبٗا ٖرا ايعكد ع٢ً طسؾٝ املػازن١ ايطب١ٝ

طبٝب ؾاسب اي ٢ؾٝعط ،ستب ايتصاَات َتكاب١ً ع٢ً طسؾٝ٘ت ؾعكٛد املػازن١ ايطب١ٝ ،بٗا
ٚنريو ٖٛ اؿاٍ  ،ايعٝاد٠ اـاؾ١ ٖٚٛ ايطسف ا٭ٍٚ يًعكد سكٛم نُا ٜستب عًٝ٘ ايتصاَات

 . ايعكد ٖٚٛ ايطبٝب ايرٟ ذنٌ قً٘ بايٓطب١ يًطسف ايجاْٞ يف
ع٢ً ايطسف ا٭ٍٚ ٖٛ  عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ اؿسقٗتا٫يتصاَات ايرٟ  أِٖؾُٔ 

 بإع٬ّنُا ٜرتتب عًٝ٘ ايتصاّ  ،َٔ اضتػ٬ٍ ايعٝاد٠ ايطب١ٝ ا٫يتصاّ بتُهني ايطسف ايجاْٞ
يف ساي١ تػٝب٘ عٔ ايعٝاد٠ ٚتهًٝـ شٌَٝ بإدازاتٗا ؾُج٬ تٓـ  ذات ا٫ختؿاف اؾٗات
يف ساي١ غٝاب َ٪قت ميهٔ "َٔ قإْٛ ممازض١ ١َٓٗ ايطب املػسبٞ ع٢ً اْ٘  47املاد٠ 

 ،"ٜٓٝب عٓ٘ أسد ش٥٬َ٘ ....... يطبٝب إ ٜطًب َٔ ز٥ٝظ اجملًظ اؾٟٗٛ ي١٦ًٝٗ بإٔ
٫ دنٛش إٔ تداز عٝاد٠ طبٝب "ع٢ً اْ٘  ا٭زدَْٞٔ ايدضتٛز ايطيب  38نُا تٓـ املاد٠ 

 . "...... إ٫ مبٛاؾك١ فًظ ايٓكاب١يف ساي١ غٝاب٘ عٓٗا خازز .....
رتتب عًٝ٘ ايتصاَات َٓٗا تطدٜد تَٚكابٌ ٖرٙ ا٫يتصاَات ؾإٔ ايطبٝب ايبدٌٜ 

ٚاؿؿاظ ع٢ً َٛدٛدات ايعٝاد٠ َٔ ادٗص٠  ،يعٝاد٠ ايطسف ا٫ٍٚ ٫ضتػ٬ي٘ايٞ املكابٌ امل
ٚػٓب َٓاؾط١ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ عٓد  ،َٚط٪ٚي١ٝ اؿؿاظ ع٢ً مسع١ ايعٝاد٠ ،طب١ٝ ٚاثاخ

نُا ٜكع عًٝ٘ ايتصاّ اع٬ّ املسٜض بأْ٘ يٝظ بايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾاسب  ،اْتٗا٤ َد٠ ايعكد
اؿًٍٛ ٫ ٜتعازض َبد٥ٝا َع قٛاعد ١َٓٗ ايطب ٚاخ٬قٝاتٗا  ايعٝاد٠ ٚاْ٘ ايبدٌٜ عٓ٘ ٖٚرا

َت٢ نإ ايطبٝب اؾدٜد ع٢ً قدز٠ ٚنؿا٠٤ تتٓاضب َع نؿا٠٤ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ  ٖٚٛ 
. ٚبايٓعس يهٕٛ ٖرٙ ايعكٛد َٔ ايعكٛد (1)تهسٜظ ملبدأ سس١ٜ املسٜض يف اختٝاز طبٝب٘

 .اٯخسع٢ً ايطسف  ٘ ٜعد ايتصاًَابايٓطب١ يطسف ؾأْ ًااملًص١َ يًذاْبني ؾإٔ َا ٜعد سك
 
 

                          

زينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي )دراسة مقارنة(، أطروحة  (0)
 .8;، ص 8119لقانون جامعة الموصل، دكتوراه، كمية ا
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 انثبني انفرع
 د ادلشبركة انطبيةىادلسؤونية ادلرتتبة عهى اإلخالل بعق

ذنهِ ايكإْٛ ضًٛى ا٭ؾساد يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ ايسٚابط ٚايع٬قات ؾُٝا 
خ٬ٍ إؾهٌ سل ٜكابً٘ ايتصاّ ٚنٌ  ،بِٝٓٗ ٚذيو بتٓعِٝ سكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ املتبادي١

 تصاّ ٜستب املط٪ٚي١ٝ ع٢ً ايطسف املدٌ. با٫ي
 .(1)"ٚاملط٪ٚي١ٝ يػ١: ٖٞ "ايتبع١

املٛدب )ا٫يتصاّ( ايرٟ ٜتشًُ٘ ايػدـ ْتٝذ١ املط٪ٚي١ٝ اؾط٬سًا : ؾٗٞ " اأَ
 . (2)"٭غٝا٤ اييت ميًهٗا أٚ ٜطتعًُٗاٍٚ عِٓٗ أٚ ا٪٭ؾعاي٘ أٚ ٭ؾعاٍ اٯخسٜٔ املط

ا٫يتصاَات اييت ت٪خر ع٢ً عاتل َٔ ٗا: "ؿكٝ٘ ضاؾاتٝ٘ املط٪ٚي١ٝ بأْٜٚعسف اي
 . (3)" عٔ ْتا٥ر ايٓػاط ايرٟ ٜكّٛ بٜ٘هٕٛ َط٪٫ًٚ

ٚتكّٛ ؾهس٠ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ اؿدٜج١ بػكٝٗا ايعكد١ٜ ٚ ايتكؿري١ٜ ع٢ً أضاع 
َٚٔ ٖرٙ ايؿهس٠ تطٛزت  ،ايكسز ايرٟ ٜؿٝب املكسٚز بأضسع ٚقت ٚأقؿس طسٜل

ؾأخر ٖرا ايتطٛز خط٢ َتطازع١  ،أؾاب كتًـ دٛاْبٗا املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ تطٛزًا َر٬ًٖ
ؾكد مت تٛظٝـ مجٝع املعازف ٚا٫نتػاؾات ايع١ًُٝ يف تكٓٝات اٱْتاز ملدتًـ ايطًع 
ٚاـدَات مما أد٣ إىل ظٗٛز عكٛد ددٜد٠ مل ٜهٔ هلا ٚدٛد قبٌ ٚقت قؿري مما ٜدؾع 

 أغهاهلا. ٚاملط٪ٚي١ٝ بهاؾ١ (4)تٗااملػسع إىل إعداد ايتٓعُٝات ٚايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ملعاؾ
 .ٞ اـطأ ٚايكسز ٚايع٬ق١ ايطبب١ٖٝٚ أزنإ ١ٜتطًب يٓٗٛقٗا تٛاؾس ث٬ث

                          

 . 881، ص م0:=0ىـ، 0>07( المعجم الوسيط، الجزء الثاني، مطبعة مصر، 0)
"عربي،  لقانوني الثالثيمطر، القاموس ا ( د. روحي البعمبكي، موريس نخمة، صالح8)

لبنان، ص  منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت/ ،8118" الطبعة األولى، فرنسي، إنكميزي
0980 . 

( د. جبار طو، إقامة المسؤولية عمى العمل غير المشروع عمى عنصر الضرر، منشورات 7)
 .>0لدين، العراق، بال سنة طبع، ص جامعة صالح ا

مجمة  اطر التطور التقني، بحث منشور فية المدنية عن مخ( د. درع جياد، المسؤولي8)
، أيار/ مايو  ;088 ، جمادي األول:0، العدد =كمية الحقوق، جامعة النيرين، مجمد 

 .;81، ص :811



 -دراسة مقارنة–عقود المشاركة الطبية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

56 

ْتٝذ١ اٱخ٬ٍ با٫يتصاَات اييت  ٚتٓػأ املط٪ٚي١ٝ يف عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ
ٜؿسقٗا ايكإْٛ ٚايع٬ق١ ايعكد١ٜ َٚبدأ سطٔ اي١ٝٓ يف تٓؿٝر ايعكٛد ؾك٬ عٔ ا٭خ٬م 

ؾترتتب املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ بػكٝٗا ايعكد١ٜ ٚ ايتكؿري١ٜ ؾك٬ عٔ  ،اد٨ ايعا١َٚاملب
 .اَات اييت ٜؿسقٗا ايعكد ٚايكإْٛاملط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ع٢ً طسيف ايعكد ْتٝذ١ يٲخ٬ٍ با٫يتص

ٚيػسض ا٫بتعاد عٔ ايكٛاعد ايعا١َ ايتكًٝد١ٜ يف َٛقٛع املط٪ٚي١ٝ اييت تتٓاٍٚ 
ضٛف ْٓاقؼ ع٢ً َٔ تكع ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ يف  ،اٱخ٬ٍ با٫يتصاَاتَط٪ٚي١ٝ طسيف ايعكد عٔ 

 عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ.
ؾهُا بٝٓا َٔ خ٬ٍ عجٓا ٖرا بإٔ طسيف ايعكد ُٖا اطبا٤ ميازضٕٛ ١َٓٗ ايطب ؾكد 

ؾع٢ً  ،ٜكع خطأ طيب ٜطتًصّ قٝاّ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ مبدتًـ اغهاهلا مبٓاضب١ ٖرا ايعكد
١ ؾٌٗ تكع ع٢ً ايطبٝب ؾاسب ايعٝاد٠ نٕٛ ايؿعٌ قد ٚقع بعٝادت٘ َٔ تكع ٖرٙ املط٪ٚيٝ

ٚبطبب اغداف تكع عًٝ٘ َط٪ٚي١ٝ اختٝازِٖ اّ تكع ع٢ً ايطبٝب ايرٟ سٌ قٌ ايطبٝب 
 .تباز ا٫ضتك٬ي١ٝ يف ايعٌُ؟ا٫ؾًٞ ؾاسب ايعٝاد٠ ع٢ً اع

إذا ؾ ،ع٢ً ٖرا ايط٪اٍ ؽتًـ باخت٬ف ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜعتُد ٚاٱداب١
اعترب ايعكد ايرٟ مت بني ايطسؾني عكد إدناز ؾٝتشٌُ ايطبٝب ايرٟ سٌ قٌ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ 

  .يف عًُ٘يف ايعٝاد٠ تًو املط٪ٚي١ٝ ع٢ً اعتباز ايطبٝب ايبدٌٜ َتُتع با٫ضتك٬ٍ 
نريو ٖٛ اؿاٍ اذا َا مت تهٝٝـ ايعكد ع٢ً اْ٘ عكد َػازن١ نٕٛ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ 

 . بايعٌُ ايؿين املستبط مب١ٓٗ ايطبا ايطبٝب ايبدٌٜ ٖٛ َٔ ٜكّٛ َػرتى بعٝادت٘ ؾكط اَ
اذا نإ املسٜض ٜسادع ايعٝاد٠ ٭ٍٚ َس٠ أّ اْ٘ ضبل ي٘ َسادع١  ؾُٝا ٜٚدم ا٫َس 

. ؾاذا َا ٚقع اـطأ َٔ قبٌ ايطبٝب ايبدٌٜ يف ساي١ نٕٛ املسٜض ٜسادع بٝب ا٭ؾٌٝايط
يف ساي١ نٕٛ اـطأ قد رنتًـ ٚا٫َس  ،ايطبٝب ايعٝاد٠ ٭ٍٚ َس٠ ؾتهٕٛ املط٪ٚي١ٝ ع٢ً ذيو

ٚقع اثٓا٤ ع٬ز ملسٜض ضبل ي٘ َسادع١ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾأٚنٌ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ١َُٗ 
ؾاذا قبٌ املسٜض با٫ضتُساز بايع٬ز يد٣  ،َتابع١ ساي١ ذيو املسٜض يًطبٝب ايبدٌٜ

ٖٛ اضتُساز يًعكد ايرٟ  ايطبٝب ايبدٌٜ ؾ٬ ٜعين ذيو قٝاّ عكد ددٜد َع ايطبٝب ايبدٌٜ امنا
 بأسهاّضبل ٚإٔ ابسَ٘ َع ايطبٝب ا٭ؾٌٝ عٓدٖا ٜهٕٛ املسٜض باـٝاز بايسدٛع 

املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ  ٭سهاّاملط٪ٚي١ٝ ايتكؿري١ٜ يف َٛاد١ٗ ايطبٝب ايبدٌٜ أٚ بايسدٛع ٚؾكًا 
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َع  نٕٛ ايعكد ايرٟ ٜربَ٘ ايطبٝب ا٫ؾٌٝ .(1)عٔ ؾعٌ ايػري يف َٛاد١ٗ ايطبٝب ا٭ؾٌٝ
ايبدٌٜ ٫ ٜؿطذ ايعكد ا٫ؾًٞ ايرٟ ابسَ٘ ايطبٝب ا٫ؾٌٝ َع املسٜض بٌ ٖٛ ٚض١ًٝ 

ؾبُذسد عٛد٠ ايطبٝب  ،ؾٗٛ فسد تؿٜٛض يتٓؿٝر ا٫يتصاّ َ٪قتًا ،يكُإ اضتُساز١ٜ ْؿاذٙ
 .(2)ا٫ؾٌٝ تٓتٗٞ ١َُٗ ايبدٌٜ

١ٝ يف ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ عٔ سهِ املط٪ٚي١ٝ ايٓامج١ َٚا طبٝعتٗا ايكاْْٛ
ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ؾاسب ايعٝاد٠ مل ٜبًؼ اؾٗات ايسقاب١ٝ اي١ نٕٛ ايعكد ايكا٥ِ غري ؾشٝح )س

 .شؿٌ املٛاؾكات ا٫ؾٛي١ٝ يريو(؟عًٍٛ طبٝب قً٘ يف ايعٝاد٠ اـاؾ١ ب٘ ٚمل ٜطت

ٖٚٛ غري قادز ع٢ً  ع٢ً اس٬ٍ طبٝب قً٘ يف عٝادت٘ اـاؾ١ؾإذا َا أقدّ طبٝب 
( نإ املدتؿ١اؿؿٍٛ ع٢ً اذٕ َٔ اؾٗات ) هلرا اؿًٍٛش١َ إٔ ٜطتٛيف ايػسٚط اي٬

ٔ إىل املعٗس ٦طُٖٚٛ َُسٜض ايرٟ ٜسادع ايعٝاد٠ ٜٚهٕٛ يً ،كط٦ا ٚسكت عًٝ٘ املط٪ٚي١ٝ
طًب ايتعٜٛض تطبٝكًا ٭سهاّ املط٪ٚي١ٝ بػكٝٗا ايعكد١ٜ اٚ  ايؿشٝح إٔ ٜسنٔ إىل

 .(3)ايتكؿري١ٜ اذا َا ؼكل ي٘ ايكسز
 ةـاخلبمت

ؾإْٓا قد  ختاّ ٖرٙ ايدزاض١ اييت نسضٓاٖا ملٛقٛع عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ يف
 تٛؾًٓا اىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٚاييت ْٛزدٖا نُا ٜأتٞ :

 أ٫ًٚ ايٓتا٥ر : 
بٌ اْ٘ مل ذندد ست٢ ايػسٚط اي٬ش١َ  ،. إ املػسع ايعساقٞ مل ٜٓعِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد1

يف عٝادت٘ اـاؾ١ نُا ؾعًت َععِ ايتػسٜعات املدتؿ١  اخس ؿًٍٛ طبٝب قٌ طبٝب
َٔ قإْٛ  28بريو . بٌ اْ٘ تٓاٍٚ املٛقٛع بػهٌ خذٍٛ يف ايؿكس٠ اـاَط١ َٔ املاد٠ 

اذا عٛقب ايعكٛ باملٓع َٔ َصاٚي١ "بكٛهلا 1984يط١ٓ   81ْكاب١ ا٫طبا٤ ايعساقٝني زقِ 
 ."ٓععٝادت٘ شٌَٝ اخس َد٠ امل امل١ٓٗ ؾ٬ دنٛش إ ذنٌ يف

                          

 . 7;زينة غانم يونس العبيدي، مرجع سابق، ص  (0)
 . 98( آيت مولود ذىبية، مرجع سابق، ص 8)
الجزء األول، شركة نون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ( بيذا المعنى د. حسن عمي الذ7)

 .;=-:=، ص 0==0التايميس لمطبع والنشر، بغداد، 
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 ٖٞٚ ،كع يًكٛاعد ايعا١َؽ يتَٔ ايعكٛد سدٜج١ ايٓػأ٠ ٚاي . إٕ عكٛد املػازن١ ايطب2١ٝ
 اٜأخر ن٬ طسؾٝٗ اييتَٔ عكٛد املعاٚق١  اعكد باتؿام ايطسؾني نُا اْٗتٓ ١د زقا٥ٝٛعك

ٜهٕٛ ايصَٔ عٓؿسًا دٖٛسًٜا  عكٛد املطتُس٠ اييتاينريو َٔ  َٞكاب٬ ملا ٜعطٝ٘، ٖٚ
 . ؾٝٗا

يف َععِ اؿا٫ت ٖٞ عكٛد غسان١ يٛدٛد اتؿام ع٢ً سؿٍٛ   عكٛد املػازن١ ايطب١ٝ . ا3ٕ
ايطبٝب ا٭ؾٌٝ ع٢ً ْطب١ َٔ ا٭دٛز اييت ٜتكاقاٖا ايطبٝب ايبدٌٜ اثٓا٤ اضتػ٬ٍ 

نُا اْٗا قد تهٕٛ َٔ عكٛد اٱدناز. ٖٚٓايو سا٫ت أخس٣ ٫ ٜأخر  ،عٝاد٠ ا٭ؾٌٝ
ٚتهُٔ ؾا٥د٠  ،ذا َا ناْت َد٠ اؿًٍٛ قؿري٠ ْطبًٝاايطبٝب ا٭ؾٌٝ َكاب٬ً َٔ ايبدٌٜ ا

ايطسف ا٭ٍٚ  يف ٖرٙ اؿاي١ يف ا٫ضتُساز بؿتح عٝادت٘ اـاؾ١ ػٓبًا ـطاز٠ شبا٥ٓ٘ 
 .ع١ املسق٢ ايرٜٔ اعتادٚا َسادعت٘ؾك٬ عٔ قُإ ا٫ضتُساز مبتاب

عًِٝٗ فُٛع١  رتتباؿكٛم يطسيف ايعكد نُا ت َٔ فُٛع١ ستب عكٛد املػازن١ ايطب١ٝت. 4
 .َٔ ا٫يتصاَات

املط٪ٚي١ٝ َٔ دسا٤ عدّ ا٫يتصاّ مبا ٜكتكٝ٘   عكٛد املػازن١ ايطب١ٝتب ع٢ً طسيفترت.  5
. ؾتتشكل املط٪ٚي١ٝ ايتكؿري١ٜ عل ايطبٝب ايبدٌٜ اذا َا نٝـ ايعكد يعكدايكإْٛ ٚا

ساي١ خت٬ف اؽتًـ َط٪ٚي١ٝ طسيف ايعكد بٚ ،إدناز َػازن١ اٚ عكد ع٢ً اْ٘ عكد
َا نإ املسٜض ٜسادع  إذاايبدٌٜ ايطبٝب يًعٝاد٠ ؾتتشكل َط٪ٚي١ٝ  عاملساد سٜضامل

ٜسادع ٭نجس َٔ  سٜضَس٠ ٚتهٕٛ املط٪ٚي١ٝ ع٢ً ا٭ؾٌٝ ٚايبدٌٜ اذا َا نإ امل ٭ٍٚ
 .ٜطتُس ايع٬ز يد٣ ايطبٝب ايبدٌٜ َس٠ َع زقا٥٘ بإٔ

 ثاًْٝا : ايتٛؾٝات
قٌ بعكِٗ ايبعض  ا٭طبا٤ٛقٛع سًٍٛ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تٓعِٝ َ

: بٓـ خاف ٚؾل غسٚط َع١ٓٝ ٚنُا ؾعًت ايتػسٜعات املكاز١ْ . قددا ؾٝ٘ قسٚز٠ 
تطذٌٝ ايطبٝب ايبدٌٜ يف ضذ٬ت ايٓكاب١  ،ايعساق١ٝ ا٭طبا٤اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ْكاب١ 

 .َد٠ اؿًٍٛ ،غٗاد٠ ٚخرب٠ ايطبٝب ايبدٌٜ ،َٚٛاؾكتٗا

 بإع٬ّايبد٤٫  ا٭طبا٤ؾٝاغ١ قٛاعد قا١ْْٝٛ تًصّ ْدعٛ املػسع نريو اىل 
 .سادعني عاي١ اؿًٍٛ اذا َا سدثتامل
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نُا ْدعٛ اىل تٓعِٝ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد بكايب قاْْٛٞ خاف يتطٌٗٝ تؿطري 
ايطب١ٝ يف ساي١ يف ساي١ سدٚخ خ٬ف بني طسؾٝ٘ ٚيتطٌٗٝ تطبٝل اسهاّ املط٪ٚي١ٝ  أسهاَ٘

 .سؿٍٛ اـطأ ايطيب
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اؾص٤  ،َٛضٛع١ ايتعًٝل ع٢ً ايكإْٛ املدْٞ بككا٤ ايٓكض ،د. عبد اؿهِٝ ؾٛد٠. 9
 .2007 ،املهتب ايؿين يًُٛضٛعات ايكا١ْْٝٛ ،َؿادز ا٫يتصاّ ،ٍا٭ٚ

فُٛع١ احملاقسات اييت  ،ْعس١ٜ ا٫يتصاّ يف ايكإْٛ املدْٞ ،عبد اؿُٝد عُس ٚغاسٞ. 10
 ،َطبع١ ايتؿٝٝض ا٭١ًٖٝ ،1941ــ 1940أيكاٖا ع٢ً طًب١ ن١ًٝ اؿكٛم ايعساق١ٝ ض١ٓ 

 بػداد . 
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ايعكٛد  ،اؾص٤ ايسابع ،ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ ،زٟد. عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛ. 11
َطابع داز ايٓػس يًذاَعات  ،اجملًد ا٭ٍٚ، ايبٝع ٚ املكاٜك١ ،اييت تكع ع٢ً املًه١ٝ

 .1960 ،املؿس١ٜ
ْعس١ٜ  ،اؾص٤ ا٭ٍٚ ،ايٛدٝص يف غسح ايكإْٛ املدْٞ ،د. عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ .12

 .1966 ،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ داز ايٓٗك١ ،ا٫يتصاّ بٛد٘ عاّ

اؿُا١ٜ املد١ْٝ اـاؾ١ يسقا٤ املػرتٟ يف عكٛد ايبٝع  ،د. عبد ايعصٜص املسضٞ محٛد .13
 . 2005 ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،اييت تتِ َٔ بعد

يف ق٤ٛ  ،ا٫يتصاّ قبٌ ايتعاقدٟ باٱع٬ّ يف عكد ايبٝع ،د. عبد ايعصٜص املسضٞ محٛد .14
 . 2005 ،ب٬ َهإ طبع ،زاض١ َكاز١ْد ،ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١

داز  ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،َؿادز ا٫يتصاّ اٱزاد١ٜ ٚغري اٱزاد١ٜ ،د. عبد اجملٝد اؿهِٝ .15
 . 2002 ،ايٓٗك١ ايعسب١ٝ

ايٛدٝص يف ْعس١ٜ  ،قُد ط٘ ايبػري ،عبد ايباقٞ ايبهسٟ  ،د. عبد اجملٝد اؿهِٝ .16
داَع١  ،ز ايهتب يًطباع١ ٚايٓػسدا ،اؾص٤ ا٭ٍٚ ) َؿادز ا٫يتصاّ ( ،ا٫يتصاّ

 . 1980املٛؾٌ،

ْعس١ٜ ايعكد يف ايؿك٘ اٱض٬َٞ " دزاض١ َكاز١ْ َع ايؿك٘  ،د. عؿُت عبد اجملٝد بهس .17
 . 2009 ،بريٚت /  يبٓإ ،داز ايهتب ايع١ًُٝ ،ايكاْْٛٞ ٚايكٛاْني املعاؾس٠ "

َعٗد ايبشٛخ  ،دْٞايتعبري عٔ اٱزاد٠ يف ايؿك٘ اٱض٬َٞ ٚايؿك٘ امل ،د. ؾسٜد ؾتٝإ .18
 . 1985 ،بػداد ،ٚايدزاضات ايعسب١ٝ

َط٪ٚي١ٝ املكاٍٚ ٚاملٗٓدع يف َكا٫ٚت ايبٓا٤ ٚاملٓػآت  ،د. قُد دابس ايدٚزٟ .19
 .1985 ،بػداد ،َطبع١ ٚأٚؾطٝت عػتاز ،ايجابت١ " دزاض١ َكاز١ْ "

 ،يكاٖس٠ ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،دزٚع يف ْعس١ٜ ا٫يتصاّ ،د. قُد يبٝب غٓب .20
 1977 . 

 .دٕٚ ض١ٓ ايطبع ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،غسح أسهاّ عكد املكاٚي١ ،د. قُد يبٝب غٓب .21

َبدأ ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ ٚايكٝٛد ايٛازد٠ ع٢ً  ،د. ْسَني قُد قُٛد ايؿبح .22
 . 2002،غص٠ ،ايطبع١ ا٭ٚىل ،ع٬قات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

 
 



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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 . ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ :  زابعًا
أطسٚس١  ،إزاد٠ املسٜض يف ايعكد ايطيب )دزاض١ َكاز١ْ( ،ظ ايعبٝدٟش١ٜٓ غامن ْٜٛ. 23

 .2005 ،ن١ًٝ ايكإْٛ داَع١ املٛؾٌ ،دنتٛزاٙ
 ،زضاي١ َادطتري ،املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ عٔ أخطا٤ ايؿسٜل ايطيب ،آٜت َٛيٛد ذٖب١ٝ. 24

 .2011 ،/ اؾصا٥س، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ تٝصٟ ٚشٚ -داَع١ َٛيٛد َعُسٟ 
    :س١ ع٢ً غبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ َتا

                                http://www.droitetentreprise.com                                   
 :  ايكا١ْْٝٛ . ايبشٛخ خاَطًا

عح َٓػٛز يف  ف١ً  ،كاطس ايتطٛز ايتكيناملط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ عٔ  ،د. دزع دٗاد. 25
أٜاز/ َاٜٛ   ،1427مجادٟ ا٭ٍٚ  ،16ايعدد  ،9فًد  ،داَع١ ايٓٗسٜٔ ،ن١ًٝ اؿكٛم

2006 . 

أ١ُٖٝ ايؿسم بني ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يف  ،د. قُد ضًُٝإ ا٭محد. 26
تؿدز  ،ايساؾدٜٔ يًشكٛمعح َٓػٛز يف ف١ً  ،ؼدٜد ْطام تطبٝل ايكإْٛ املدتـ

 .2004ايط١ٓ  ،20عدد  ،ايط١ٓ ايتاضع١ ،1فًد  ،داَع١ املٛؾٌ ،عٔ ن١ًٝ اؿكٛم
 ضادضًا . ايكٛاْني :  

 .  2003طبع١  1804ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ يط١ٓ  .1

 . 1948يط١ٓ  131ايكإْٛ املدْٞ املؿسٟ زقِ  .2

 . 1951يط١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  .3

 .1954يط١ٓ  415اٚي١ ١َٓٗ ايطب املؿسٟ زقِ يكإْٛ َص .4

 .1983يط١ٓ  2قإْٛ َصاٚي١ َٗٓيت ايطب ايبػسٟ ٚطب ٚدساس١ ا٭ضٓإ يدٚي١ قطس زقِ  .5

 . 1984يط١ٓ  81قإْٛ ْكاب١ ا٭طبا٤ ايعساقٞ زقِ  .6

 . 1989ايدضتٛز ايطيب ا٭زدْٞ / ٚادبات ايطبٝب ٚآداب امل١ٓٗ يط١ٓ  .7

 . 2003يط١ٓ  238ِ ٥٫ش١ آداب امل١ٓٗ املؿس١ٜ زق .8

 .2004يط١ٓ  20قإْٛ ايؿش١ ايعا١َ ايؿسْطٞ زقِ  .9

 . 2005يط١ٓ  13.131قإْٛ ممازض١ ١َٓٗ ايطب املػسبٞ زقِ  .10

 . 2009يط١ٓ  288قإْٛ اٯداب ايطب١ٝ ايًبٓاْٞ زقِ  .11

 . 2017َد١ْٚ ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝ ايؿسْط١ٝ يط١ٓ  .12
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