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 انتمييز بني حمم انعقذ وحمم االنتزاو انىاشئ عه انعقذ
-دراسة حتهيهية

(*)- 

 عامر مصطفى أمحذ               فتحي عهي فتحي        د.       
 ادلساعذذرس قاوون األحوال انشخصية م        مذرس انقاوون ادلذوي     

 ادلوصمكهية احلقوق/ جامعة             كهية احلقوق/ جامعة ادلوصم
 ادلستخهص

ايفكٗا٤ غرل َتفكني ع٢ً ٚضع َعٝاز َعني ميهٔ ايسنٕٛ ايٝ٘ يتُٝٝص قٌ ايعكد   
عٔ قٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد الضُٝا ٚإ بعطِٗ ْعس إىل ايعكد يتشدٜد قً٘ فذعٌ 
ُٙ ٖٚرٙ اغهاي١ٝ ٚبعطِٗ اآلخس دعً٘ قٌ االيتصاّ ْفط٘ ... اخل ٖٚرٙ بال غو  قً٘ أثس

١ٝ بني ايفكٗا٤ يف ؼدٜد قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد، يرا  دا٤ ٖرا اغهاي
ايبشح ملٓاقػ١ ٚؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚبٝإ َد٣ إَها١ْٝ تطبٝكٗا ع٢ً املٛضٛع 
قٌ ايدزاض١ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٚايكٛاْني املكاز١ْ َع تًو األسهاّ اييت أزضاٖا 

٘ بٗدف ايٛصٍٛ إىل اقذلاح ْصٛص  قا١ْْٝٛ  تعاجل أسهاّ املٛضٛع ايفك٘ اإلضالَٞ سٛي
 قٌ ايدزاض١ يف ايكإْٛ  املدْٞ ايعساقٞ.

Abstract  

The jurists do not agree on setting a certain criterion 

that can be used to distinguish the place of the contract from 

the place of the obligation arising from the contract, 

especially since some of them looked at the contract to 

determine its place, making it the place of its effect, and this 

problematic, while others made it the place of commitment 

itself ... etc. The subject of the contract and the place of 

commitment arising from the contract, so this research came 

to discuss and analyze the legal texts and the extent to which 

they can be applied to the subject under study in the Iraqi 

civil law and comparative laws with those provisions 

established by Islamic jurisprudence around it in order to 
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reach a proposal of legal texts dealing with provisions P 

under study in the Iraqi civil law. 

 ةـدلقذما

بازلو زبٓا افتتشٓا، ٚعًٝو تٛنًٓا، ٚأيٝو أْبٓا ٚبو آَٓا، ٚإيٝو املصرل، ٚال سٍٛ 
ايععِٝ، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف اـًل ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ 
 ٚصشب٘ أمجعني. ٚبعد

 -ْعسف مبٛضٛع عجٓا َٔ خالٍ ايفكسات اآلت١ٝ:
 َدخٌ تعسٜفٞ مبٛضٛع ايبشح: -أٚاًل:

إٕ دزاض١ ايكإْٛ تهٕٛ ع٢ً ْٛعني أَا ايٓٛع األٍٚ فٗٛ دزاض١ دص٦ٜٝات ايكإْٛ، 
١ فًطف١ ايكإْٛ، ٚميهٔ إٔ ْػب٘ ذيو، بإ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ ٚأَا ايٓٛع ايجاْٞ فٗٛ دزاض

دص٥ٝات ايكإْٛ يف بطتإ فٝ٘ أغذاز نجٝف١ ٜكَٕٛٛ بإسصا٥ٗا َٚعسف١ ْٛع ٚمثس نٌ َٓٗا، 
ٚأَا ايرٜٔ ٜدزضٕٛ ايكإْٛ بفًطف١ فهأِْٗ ع٢ً دبٌ َطًط ع٢ً ٖرا ايبطتإ ٜسٕٚ َٔ 

ايكإْٛ بٓٛعٝ٘ إٔ  ٞال خيف٢ ع٢ً دزاضزضٕٛ فٝ٘، ٚاغذس ٚأْٛاعٗا ٚمثازٖا ٚايدفٛق٘ األ
دزاض١ فًطف١ٝ هب ايٓعس ايٝٗا  قٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد، ٖٛايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚ
ْٓا ٚصًٓا إىل ق١ُ اؾبٌ املطًط كدّ، ٚيهين ال أزٜد إٔ أقٍٛ إَٔ االع٢ً ع٢ً ايٓشٛ املت

فٞ، بٌ أْين أقٍٛ دخًت ٖرا ع٢ً ٖرا ايبطتإ يٓدٛض يف دزاض١ َجٌ ٖرا املٛضٛع ايفًط
ايبطتإ قاصدًا َٔ دخٛيٞ ٖرا َعسف١ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ 

هساّ ٚأَا ايرٜٔ يف ايك١ُ ايعكد، فسأٜت إٔ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ يف ايبطتإ ميسٕٚ عًٝ٘ َسٚز اي
ح األٍٚ بـ ع٢ً َهإ ايعكد َٚٔ ٖٓا دا٤ت تط١ُٝ املبش فسأٜت إغعاع ْٛز عكٛهلِ َطًط

 ""تعسٜف ايعكد ٚااليتصاّ ٚؼدٜد عٓاصسٖا
 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚضبب اختٝازٙ: -ثاًْٝا:

إ ايفكٗا٤ غرل َتفكني ع٢ً ٚضع َعٝاز َعني ميهٔ ايسنٕٛ ايٝ٘ يتُٝٝص قٌ ايعكد 
عٔ قٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد الضُٝا ٚإ بعطِٗ ْعس إىل ايعكد يتشدٜد قً٘ فذعٌ 

ُٙ ٖٚر بال غو  ٖٚرٙقٌ االيتصاّ ْفط٘ ... اخل  ٘ٙ اغهاي١ٝ ٚبعطِٗ اآلخس دعًقً٘ أثس
اغهاي١ٝ بني ايفكٗا٤ يف ؼدٜد قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد، ٚاطًعت ع٢ً 

ي١ٝ ٚايطباب١ٝ اَتدت ايٝ٘ مما دعً٘ ٖٛ اْصٛص  ايكإْٛ املدْٞ فتبني يٞ إ ٖرٙ االغه
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االيتصاّ ايٓاغ٧ عٓ٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ت ا١ُٖٝ ايبشح ٚضبب  اآلخس خيًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ
 اختٝازٙ.
 تطاؤالت ايبشح ٚ َػهالت٘:  -ثايجًا:

 ضٓشاٍٚ َٔ خالٍ عجٓا إٔ لد اإلداب١ ع٢ً ايتطاؤالت اآلت١ٝ بإذٕ اهلل :
 ملكصٛد مبشٌ ايعكد؟ا َا
 عٔ ايعكد؟ املكصٛد مبشٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ َا
 ٜٔ َٔ ايتصاَ٘؟يػا١ٜ اييت ٜكصدٖا املدا َا
 ايتصّ املدٜٔ؟ ملَ

 مباذا ايتصّ املدٜٔ؟
 عٔ ايعكد؟ قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ ٌٖ فعال خًط ايفكٗا٤ بني

 عٔ ايعكد؟ د ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ٌٖ فعال خًط ايكإْٛ بني قٌ ايعك
 ٚيعٌ َػه١ً ايبشح تهُٔ يف إهاد األدٛب١ املٓاضب١ يًتطاؤالت أعالٙ ٚغرلٖا َٔ
 ايتطاؤالت اييت قد تتبادز يًرٖٔ ٚال تطعف ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ يف إهاد اإلداب١ عٓٗا.

 أٖداف ايبشح: -زابعًا :
ًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚبٝإ َد٣ ٜٗدف ٖرا ايبشح بايدزد١ األٚىل َٓاقػ١ ٚؼ

ز١ْ َها١ْٝ تطبٝكٗا ع٢ً املٛضٛع قٌ ايدزاض١ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٚايكٛاْني املكاإ
ألسهاّ اييت أزضاٖا ايفك٘ اإلضالَٞ سٛي٘ بٗدف ايٛصٍٛ إىل اقذلاح ْصٛص  َع تًو ا

 قا١ْْٝٛ  تعاجل أسهاّ املٛضٛع قٌ ايدزاض١ يف ايكإْٛ  املدْٞ ايعساقٞ.
 َٓٗذ١ٝ ايبشح: -خاَطًا :

َٛقف  الٍ بٝإ. َٔ خايتشًًٝٞ املكازٕ ضٓعتُد يف دزاضتٓا األضًٛب ايفًطفٞ
فك٘ اإلضالَٞ مبراٖب٘ َٛضٛع ايبشح ٚاملكاز١ْ بٝٓٗا ٚبني َا دا٤ يف ايايتػسٜعات َٔ 
َع االعتُاد ع٢ً أضًٛب ايذلدٝح املعًٌ ٚضٓشسص ع٢ً إٔ تهٕٛ َكازْتٓا  املدتًف١،

 َٛضٛع١ٝ ٚغا١ًَ قدز اإلَهإ إٕ غا٤ اهلل .
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 ٖٝه١ًٝ ايبشح: -ضادضًا :
  -ضتهٕٛ ٖٝه١ًٝ ايبشح ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 عٔ ايعكد قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ بنيايتُٝٝص 
 املكد١َ

 املبشح االٍٚ: ))تعسٜف ايعكد ٚااليتصاّ ٚؼدٜد عٓاصسُٖا((
 املطًب االٍٚ: ))ايتعسٜف بايعكد ٚؼدٜد عٓاصسٙ ((
 املطًب ايجاْٞ: ))ايتعسٜف بااليتصاّ ٚؼدٜد عٓاصسٙ((

 ٌ االيتصاّ يف ايفك٘ ٚايكإْٛ((غهاي١ٝ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقإاملبشح ايجاْٞ: ))
 غهاي١ٝ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ فكٗا((إاملطًب االٍٚ: ))

 املطًب ايجاْٞ: ))اـًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ قاْْٛا((
 اـامت١

 ادلبحث االول

 تعريف انعقذ واالنتزاو وحتذيذ عىاصرٌا
ثس قاْْٛٞ ٚيهٔ ٖرا ايعكد ال ٜٓتر أثسٙ إال إٕ ايعكد ٜتِ بتٛافل ازادتني ع٢ً اسداخ ا

املبشح تعسٜف نٌ َٔ ايعكد َٔ خالٍ االيتصاّ ٜذلتب عًٝ٘ بعد ْػ٥ٛ٘، ٚضٓبني يف ٖرا 
دد أزنإ أٚ عٓاصس نٌ َٔ ٤ عٓاصس أٚ أزنإ فال بد َٔ إٔ ميتصاّ، ٚميا إٔ يهٌ غٞٚا

 َطًبني نص  املطًب تصاّ، ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو فإْٓا ضٓكطِ ٖرا املبشح إىليايعكد ٚاال
  املبشح ايجاْٞ يتعسٜف االيتصاّ ٚؼدٜد صاألٍٚ يتعسٜف ايعكد ٚؼدٜد عٓاصسٙ، ٚن

 عٓاصسٙ ٚناآلتٞ :
 ادلطهب األول

 ماتعريف انعقذ وحتذيذ عىاصرٌ
 َٔ ادٌ ايٛقٛف ع٢ً تعسٜف ايعكد البد َٔ تعسٜف٘ يػ١ ٚاصطالسا ٚقاًْْٛا ناآلتٞ:

 .(1)فٝكاٍ عكد اؿبٌ أٟ غدٙ سهاّ ٚايػد،ايعكد يف ايًػ١ : ٜعين اإل
 

                          

( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مطبعة دار الرضوان، سوريا، حمب، 1)
 .31، ص2006
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 أَا اصطالسًا:
كد يدِٜٗ َعٓٝإ عاّ ٚخاص ٕ ٚضع تعسٜف ي٘ ٚنإ يًعفكد ساٍٚ ايفكٗا٤ املتأخسٚ 
ايعكد ٜطًل بطسٜل االغذلاى ع٢ً َعٓٝني االٍٚ: ايعصّ االنٝد ٚاالزاد٠ املص١ُُ ع٢ً  ذيو إٔ

 يًعكد.فعٌ غ٤ٞ أٚ تسن٘ ٖٚرا قسٜب َٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ 
ْػا٤ ايتصاّ أٚ ْكً٘، ٚاالْعكاد ٖٛ تعًل نالّ ٞ: تٛافل ازادتني َتكابًتني ع٢ً إٚايجاْ
 ( 1)٢ ٚد٘ ٜعٗس اثسٙ يف احملٌباآلخس غسعًا عً اسد ايعاقدٜٔ
 أَا ايعكد قاًْْٛا:

فكد  (2)ف٘ َٚٓٗا ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞفكد ساٚيت بعض ايتػسٜعات املد١ْٝ تعسٜ 
ازتباط اإلهاب ايصادز َٔ أسد ايعاقدٜٔ بكبٍٛ اآلخس ( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ "73)ف٘ يف املاد٠ عس

 ع٢ً ٚد٘ ٜجبت اثسٙ يف املعكٛد عًٝ٘".
ٜٚالسغ ع٢ً ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ املػسع ايعساقٞ أْ٘ َعٝب َٔ سٝح ايصٝاغ١ ففٝ٘ 

... ايصادز َٔ أسد فكد نإ بإَهاْ٘ سرف عباز٠ " سػٛ نإ بإَهإ املػسع ػٓب٘،
" ألٕ د ٖٛ ازتباط اإلهاب بايكبٍٛ ...ايعكٍ اآلخس ..." ٚاالنتفا٤ بايكٍٛ "قدٜٔ بكبٛايعا

                          

إلى التعاريف التي  هاقتصرنا عمى التعاريف التي أوردتيا بعض التشريعات ولم نشير  (1)
تطمب االسياب في موضوع ليس لو من جدوى ىنا، تردىا الفقياء ألن االشارة الييا او 

د. نذير بوصبع، نظرية العقد عند االمام ابن حزم اصوليا  لممزيد ينظر:
 وما بعدىا. 167، ص 2010ىــ، 1431ن، لبنا ،،دار ابن حزم، بيروت1ومقوماتيا،ط

م، وتجدر االشارة إلى ان المشرع العراقي 1951( لسنة 40( القانون المدني العراقي رقم )2)
ركز عمى النزعة الموضوعية التي تسود الفقو االسالمي ال النزعة الذاتية التي تسود 

انو ينشئ التزامات فالعقد ىو ارتباط اإليجاب بالقبول ال من حيث  ،الفقو الالتيني
شخصية بين المتعاقدين، بل من حيث أنو يثبت أثره في المعقود عميو، أي أنو يغير 

ينظر: د. عبد المجيد الحكيم  ،المحل من حالة إلى حالة وىنا تبرز النزعة الموضوعية
ود. عبدالباقي البكري ومحمد طو البشير، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، الجزء 

، 1980مصادر االلتزام، دار الكتب لمطباعة والنشر في جامعة الموصل،  االول،
 .20ص
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اإلهاب ٚايكبٍٛ يٝطا اال تعبرلًا عٔ االزاد٠، ٚايتعبرل عٔ اإلزاد٠ ال ميهٔ إٔ ٜصدز إال َٔ 
 .(1)ٟ ٜسّٚ ايدخٍٛ يف عالق١ تعاقد١ٜاالْطإ اير

ازتباط اإلهاب ( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ "87) يف املاد٠ (2)ٚعسف٘ ايكإْٛ املدْٞ االزدْٞ
عًٝ٘  ايصادز َٔ أسد املتعاقدٜٔ بكبٍٛ اآلخس ٚتٛافكُٗا ع٢ً ٚد٘ ٜجبت أثسٙ يف املعكٛد

 ".ايتصاّ نٌ َٓٗا ػاٙ اآلخس
ْٚالسغ إٔ ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ املػسع االزدْٞ َكتبظ يف أغًب٘ َٔ ايكإْٛ املدْٞ 

 ؿرلإ .ايعساقٞ املكتبظ بدٚزٙ َٔ نتاب َسغد ا
ٜٚؤخر ع٢ً ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ املػسع االزدْٞ َا أخر ع٢ً املػسع ايعساقٞ برنس 

 عباز٠ "...ايصادز َٔ أسد املتعاقدٜٔ بكبٍٛ اآلخس ..." فطال عٔ ايٓكاط االت١ٝ:
" ٖٚرٙ ايه١ًُ شا٥د٠ ٚال ساد١ يرنسٖا فإذا ازتبط اإلهاب اضاف١ ن١ًُ "ٚتٛافكُٗا

 ُْٗا تٛافكا دٕٚ اؿاد١ إىل ايتصسٜح يف ذيو.بايكبٍٛ فُٔ ايبدٜٗٞ أ

" فذلتٝب االيتصاّ نٌ َُٓٗا مبا ٚدب عًٝ٘ يآلخسٜٚذلتب عًٝ٘ ايتصاّ اضاف١ عباز٠ "
ٜتعًل بآثاز ايعكد ٚيٝظ يف تعسٜف٘، نُا إٔ ٖرا ايتعسٜف يًعكد ٜصدم ع٢ً ايعكٛد املًص١َ 

  (3)ٕ ايعكٛد املًص١َ يًذاْب ايٛاسد.يًذاْبني دٚ
تعدْا عٔ ايفك٘ االضالَٞ قًٝاًل ٚعجٓا عٔ تعسٜف يًعكد يف ايكإْٛ ايٛضعٞ ٚيٛ اب

( َٓ٘ بأْ٘ " 1111يٛيٝٓا ٚدٗٓا غطس ايكإْٛ املدْٞ ايفسْطٞ، فكد عسف ايعكد يف املاد٠ )
ّ بعٌُ أٚ اتفام ًٜتصّ مبكتطاٙ غد  أٚ أنجس مٛ غد  أٚ أنجس بإعطا٤ غ٤ٞ أٚ ايكٝا

 .(4)االَتٓاع عٔ عٌُ ... "
 
 

                          

د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء االول، مصادر االلتزام،  (1)
 .23، اليامش رقم 33مطبعة النديم، بغداد، الطبعة الخامسة، دون سنة طبع، ص

 .1976( لسنة 43( القانون المدني االردني رقم )2)
االردني، ( د. عدنان ابراىيم السرحان ود. نوري حمد خاصر، شرح القانون المدني 3)

 ،المكتبة العامة ألمانة عمان الكبرى ،دار النشر ،االلتزامات"مصادر الحقوق الشخصية "
 .26-25، ص1997االردن، دور رقم طبعة، 

 .26( نقاًل عن المرجع السابق، ص4)
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 ٜٚؤخر ع٢ً ٖرا ايتعسٜف َا ٜأتٞ:
 ذنس عباز٠ "ًٜتصّ مبكتطاٙ" ٚااليتصاّ ٖٚٛ َٔ آثاز ايعكد ٚال دخٌ ي٘ يف تعسٜف٘.

ذنس عباز٠ "ًٜتصّ مبكتطاٙ غد  أٚ أنجس مٛ غد  أٚ أنجس" اذ ٜفِٗ َٔ ٖرٙ 
يطسف ٚاسد أٚ أنجس دٕٚ ا ًاايعكد ضٛا٤ أنإ غدص ٘ايعباز٠ إٔ ايعكد ًٜتصّ فٝ٘ أسد طسفٝ
ًٜصّ املٛدب أٚ املٛدبني مٛ ايكابٌ أٚ ايكابًني، أٚ  ٘اآلخس املٓفسد أٚ املتعدد، أٟ اْ

ًٜصّ ايكابٌ أٚ ايكابًني مٛ املٛدب أٚ املٛدبني ٚبعباز٠ أدم ٜصدم ع٢ً ايعكٛد املًص١َ 
 يًذاْب ايٛاسد دٕٚ املًص١َ يًذاْبني.

يو فعٌ املػسع ايطٜٛطسٟ ٚقد أَا ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ فإْ٘ مل ٜعسف ايعكد ٚنر
أسطٔ املػسعإ )املصسٟ ٚايطٜٛطسٟ( صٓعًا بتذٓبُٗا تعسٜف ايعكد، ٚذيو ألٕ ايتعسٜف 
عًَُٛا َطأي١ ع١ًُٝ هب إٔ تذلى يًػساح، فطاًل عٔ إ ايتعسٜفات اييت ٜٛزدٖا املػسعٕٛ 

 .(1)داَع١ َاْع١ ٚال تطًِ َٔ ايٓفٛذ ال تهٕٛ يف ايػايب،
فإذا َا أزدْا إ ْطع تعسٜفًا يًعكد ْكٍٛ إ ايعكد ٖٛ اسد أدصا٤ َٚٔ نٌ َا تكدّ 

ايتصسف ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜعين اػاٙ اإلزاد٠ مٛ إسداخ اثس قاْْٛٞ أٚ مبا إٔ ايعكد ازادتني 
ريو ْطتطٝع إ ْعسف ال إزاد٠ فإٕ ٖاتني االزادتني تتشد ٚتتذ٘ مٛ إسداخ ٖرا االثس، ٚب

 ".بايكبٍٛ مٛ إسداخ أثس قاْْٛٞاب ازتباط اإلهايعكد بأْ٘ "
 عٓاصس أٚ أزنإ ايعكد

ك١ عًٝ٘ يف عٓاصس ايػ٤ٞ َا ٜتٛقف عًٝٗا ٖرا ايػ٤ٞ يف ؼكك٘ ٚٚدٛدٙ، فٗٞ ضاب
ع٢ً ذيو تهٕٛ عٓاصس نٌ غ٤ٞ عباز٠ عٔ ازناْ٘ ٚغسٚط٘ َٚٛادٙ  ايٛدٛد ايرٖين، ٚبٓا٤ً

يطبب ٚضٓتطسم ايٝٗا بًُح ، ٚعٓاصس أٚ أزنإ ايعكد ٖٞ ايذلاضٞ ٚاحملٌ ٚا(2)األٚي١ٝ
 االغاز٠ دٕٚ تفاصٌٝ ايعباز٠ ٚناآلتٞ:

 
 

                          

طو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، الكتاب االول، مصادر االلتزام،  ( د. غني حسون1)
 .41، ص1971مطبعة المعارف، بغداد، 

( أ.د. مصطفى إبراىيم الزلمي، االلتزامات في الشريعة االسالمية والتشريعات المدنية 2)
اد، دون العربية، الجزء االول، شركة السعدون لمطباعة والنشر والتوزيع المحددة، بغد

 .26سنة طبع، ص
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 ايذلاضٞ: -أٚاًل 
ٜٛدد ايذلاضٞ بٛدٛد ازادتني َتٛافكتني، ٜٚػذلط يٛدٛد ايذلاضٞ إٔ ٜصدز اهاب 
َٔ أسد املتعاقدٜٔ ٚقبٍٛ َٔ اآلخس، ٚهٛش ايتعبرل عٔ نٌ َٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ بايًفغ 

داٚي١ عسفًا، نُا هٛش اؽاذ َٛقف ال تدع ظسٚف اؿاٍ غهًا يف ٚبايهتاب١ ٚباإلغاز٠ املت
، نُا هٛش إ ٜهٕٛ ايتعبرل ضًُٓٝا نُا يف ايتذدٜد (1)داليت٘ ع٢ً سكٝكت٘ املكصٛد َٓ٘

ايطُين يف عكد االهاز، نُا إٔ ٚدٛد ايسضا ٚسدٙ ال ٜهفٞ يهٞ ٜٓعكد ايعكد صشٝشًا بٌ 
ُٝا خايًٝا َٔ ايعٝٛب اييت تػٛب اإلزاد٠ ٖٚرٙ ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ زضا نٌ َٔ املتعاقدٜٔ ضً
اييت ػعٌ ايعكد َٛقٛفًا، أَا االضتػالٍ  (2)ايعٝٛب ٖٞ االنساٙ ٚايػًط ٚايػنب َع ايتػسٜس

فإْ٘ ال هعٌ ايعكد َٛقٛفًا ٚإمنا هٛش يًُتعاقد املطتػٌ إ ٜطايب بسفع ايػنب عٓ٘ إىل اؿد 
د إذا نإ ايعكد َعاٚض١، أَا اذا نإ تدلعًا املعكٍٛ ٚذيو خالٍ َد٠ ض١ٓ َٔ تازٜذ ايعك
 .(3)فإْ٘ هٛش ي٘ إ ٜٓكط٘ خالٍ تًو املد٠

 احملٌ: -ثاًْٝا
 (4)صّ فٝ٘ املدٜٔ أٚ )املعكٛد عًٝ٘(قٌ ايعكد أٚ املعكٛد عًٝ٘ ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ ًٜت

 يف ايعكد. ًاٚقد اختًف فكٗا٤ ايكإْٛ يف اعتباز احملٌ زنٓ
 .(5)يف ايعكد فطاًل عٔ زنٔ ايطبب ٚزنٔ ايذلاضٞ ًاٌ زنٓفٝرٖب زأٟ إىل اعتباز احمل

ٜٚرٖب زأٟ آخس إىل إٔ ايذلاضٞ ٚايطبب ُٖا زنٓا ايعكد، اَا احملٌ فٗٛ زنٔ يف 
االيتصاّ يف ايعكد، ٖٚرا َا ٖٛ عًٝ٘ املٓطل ايكاْْٛٞ اجملسد ايرٟ ٜكطٞ بدزاض١ احملٌ 

ٜعدل عُٓٗا َٔ خالٍ اإلزاد٠ أَا احملٌ  الب نسنٔ يف االيتصاّ ال يف ايعكد، ألٕ ايذلاضٞ ٚايطب

                          

 ( من القانون المدني العراقي.79( راجع المادة )1)
 ( من القانون المدني العراقي.125إلى  112( راجع المواد من )2)
 ( من القانون المدني العراقي.125( راجع المادة )3)
مطبعة الجزء االول، مصادر االلتزام،  ،نون، النظرية العامة لاللتزامذعمي ال ن( د. حس4)

 .108، ص1979المعارف، بغداد، 
. نقاًل عن د. جميل الشرقاوي، طبيعة المحل والسبب في 342، ص4رى ورو، جي ( أو5)

التصرف القانوني، بحث منشور في مجمة القانون واالقتصاد، تصدر عن كمية الحقوق 
 .9، ص1964بجامعة القاىرة، العدد الثاني، 
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فُٝجٌ عٓصسًا خازدًا عٔ االزاد٠. ٚيهٔ ألٕ اُٖٝت٘ ال تدلش إال يف االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد، 
 .(1)فٝبشح عٔ دزاضت٘ ضُٔ ازنإ ايعكد

ايكاْْٛٞ ٚيٝظ ٜٚرٖب زأٟ آخس إىل إ ايذلاضٞ ٚاحملٌ ٚايطبب ازنإ يًتصسف 
 .(2)يًعكد أٚ االيتصاّ

َٚٔ داْبٓا فإْٓا ْتفل َع ايسأٟ األٍٚ ايرٟ ٜرٖب بإ احملٌ زنٔ يف ايعكد ٚيف ايٛقت 
ْفط٘ ال ْٓهس إ ياليتصاّ قٌ، فًًعكد قٌ ٚياليتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد قٌ خيتًف عٔ 

 قٌ ايعكد، ٚضٓبني ذيو يف ايصفشات ايالسك١.
ايدق١ ٚايتعازض بني أَا عٔ َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ فٝالسغ عًٝ٘ عدّ 

ايعٓٛإ ٚايٓصٛص، فايعٓٛإ ٜٓ  ع٢ً احملٌ باعتبازٙ زنٓا يف ايعكد، أَا ايٓصٛص 
 .(3)فتتهًِ عًٝ٘ باعتبازٙ زنًٓا يف االيتصاّ

 ايطبب: -ثايجًا
ميهٔ تعسٜف ايطبب بأْ٘ ايػسض املباغس َٔ ايتعاقد، ٚهلرا قاٍ ايفكٗا٤ إ ايطبب 

دٜٔ؟ ٚذيو يف َكابً٘ احملٌ ايرٟ ٖٛ دٛاب َٔ ٜطأٍ مَ ٖٛ دٛاب َٔ ٜطأٍ يَِِ ايتصّ امل
ايتصّ املدٜٔ ؟ ٚيهٔ املدٜٔ ٜكصد بايتصاَ٘ غاٜتني: أسدُٖا غا١ٜ قسٜب١ ٚاألخس٣ غا١ٜ 
بعٝد٠ َجاٍ ذيو إٔ املػذلٟ ًٜتصّ مٛ ايبا٥ع بدفع ايجُٔ، ٚايػا١ٜ ايكسٜب١ َٔ ٚزا٤ ايتصاَ٘ 

ايػا١ٜ ايبعٝد٠ فكد تهٕٛ، ايطهٔ أٚ االهاز أٚ ٖرا ٖٞ اؿصٍٛ ع٢ً ايعني املبٝع١، اَا 
 االضتػالٍ ايتذازٟ ... اخل.

 فأٟ ٖاتني ايػاٜتني ٖٞ ضبب االيتصاّ؟
ػٝب ايٓعس١ٜ ايتكًٝد١ٜ ع٢ً ٖرا ايطؤاٍ بإ ضبب االيتصاّ ٖٛ )ايػسض املباغس( أٚ 

١ٜ ايبعٝد٠ ايػا١ٜ ايكسٜب١ اييت قصد ايٝٗا املتعاقد، أَا )ايػسض غرل املباغس( أٚ ايػا
                          

الباقي البكري ومحمد طو البشير،  عبد جيد الحكيم و د.( ومن انصار ىذا الرأي د. عبدالم1)
، ود. حسن 215، وكذلك د. غني حسون طو، مرجع سابق، ص31مرجع سابق، ص

، ود. عبدالرزاق السنيوري، الموجز في النظرية 108مرجع سابق، ص ،عمي الذنون
ر، دون العامة لاللتزام، الجزء االول، مصادر االلتزام، دون رقم طبعة، دون مكان نش

 .104سنة طبعة، ص
 بعدىا. وما 25( د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص2)
 .181( د. عبدالمجيد الحكيم، مرجع سابق، ص3)
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)ايباعح( فال ٜعتد بٗا بأٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ، أَا ايٓعس١ٜ اؿدٜج١ فإْٗا ترٖب إىل إٔ ضبب 
 .(1)يباعح ايدافع( اٟ ايػا١ٜ ايبعٝد٠االيتصاّ ٖٛ )ا

ٚقد اختًف ايفكٗا٤ املطًُني يف ؼدٜد ضبب ايعكد، ففٞ املرٖبني اؿٓفٞ ٚايػافعٞ 
ػ١ ايعكد ٚايتعبرل عٔ اإلزاد٠، فال ٜعتد بايطبب ْس٣ ْعس١ٜ ايطبب ؽتفٞ ؼت ضتاز َٔ صٝ

اٟ ايباعح اذ تطُٓ٘ ايتعبرل عٔ اإلزاد٠ فإٕ مل ٜتطُٓ٘ ايتعبرل مل ٜعكد ب٘، ٚيف املرٖبني 
املايهٞ ٚاؿٓبًٞ تتػًب ايعٛاٌَ االدب١ٝ ٚاـًك١ٝ ٚايد١ٜٝٓ، فٝعتد بايباعح ٚيٛ مل ٜتطُٓ٘ 

عكد، ٜٚهٕٛ ايعكد صشٝشًا أٚ باطاًل تبعًا ملا اذا نإ ايتعبرل عٔ اإلزاد٠ اٟ ٚيٛ مل ٜرنس يف اي
 .(2)ٖرا ايباعح َػسٚعًا أٚ غرل َػسٚع

( َٔ ايكإْٛ 132أَا عٔ َٛقف املػسع ايعساقٞ َٔ ْعس١ٜ ايطبب فكطت املاد٠ )
 املدْٞ ايعساقٞ باْ٘:

ْٛا أٚ كايف ٜهٕٛ ايعكد باطاًل اذا ايتصّ املتعاقد دٕٚ ضبب أٚ يطبب ممٓٛع  قاْ
 داب.يًٓعاّ ايعاّ أٚ اآل

ٜٚفذلض يف نٌ ايتصاّ إ ي٘ ضببًا َػسٚعًا ٚيٛ مل ٜرنس ٖرا ايطبب يف ايعكد َا مل ٜكِ 
 ايديٌٝ ع٢ً خالف ذيو.

أَا اذا ذنس ضبب يف ايعكد فٝعتدل اْ٘ ٖٛ ايطبب اؿكٝكٞ ست٢ ٜكّٛ ايديٌٝ ع٢ً َا 
 خيايف ذيو.

ٜعني ٌٖ املساد ب٘ املع٢ٓ ايطٝل  ٜالسغ ع٢ً ايٓ  املتكدّ اْ٘ ذنس ايطبب دٕٚ إ
ايرٟ تفُٗ٘ ايٓعس١ٜ ايتكًٝد١ٜ أٚ املع٢ٓ ايٛاضع )أٟ ايباعح ايدافع( َفّٗٛ ايٓعس١ٜ اؿدٜج١، 
ٚقد عُد املػسع ايعساقٞ إىل ٖرا ايطسب َٔ ايصٝاغ١ املس١ْ ست٢ ٜأخر ايكطا٤ ايعساقٞ 

ٓعس١ٜ ايتكًٝد١ٜ ثِ ٜفُٗ٘ ثا١ْٝ بهٌ َٔ ايٓعسٜتني، فٝفِٗ ايطبب أٚاًل باملع٢ٓ ايرٟ تفُٗ٘ اي
 .(3)ٛاضع املفّٗٛ يف ايٓعس١ٜ اؿدٜج١باملع٢ٓ اي

                          

وما بعدىا، وكذلك  118( لمتفاصيل ينظر: د. حسن عمي الذنون، مرجع سابق، ص1)
وما بعدىا، وكذلك د. غني حسون طو،  214المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص د.عبد

 وما بعدىا. 251جع سابق، صمر 
( نقاًل ىن د. عبدالمجيد الحكيم ود. عبدالباقي البكري ومحمد طو البشير، مرجع سابق، 2)

 .107ص
 .124( ينظر: د. حسن عمي الذنون، مرجع سابق، ص3)
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 ادلطهب انثاوي
 تعريف االنتزاو وحتذيذ عىاصري

االيتصاّ يف ايًػ١ : االيتصاّ َٔ َػتكات ايًصّٚ ٖٚٛ َصدز يصّ ًٜصّ َٔ باب عًِ ٜعًِ 
ايفعٌ ايالشّ مبع٢ٓ ايجبات  ٚفعٌ )يصّ( ٚزد الشًَا َٚتعدًٜا إىل َفعٍٛ ٚاسد فايًصّٚ َٔ

ٚايدٚاّ ٚايٛدٛب ٜكاٍ يصّ ايػ٤ٞ : ثبت ٚداّ، ٚيصّ األَس ٚدب، ٚايًصّٚ َٔ ايفعٌ املتعدٟ 
ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايتعًل بايػ٤ٞ ٚعدّ املفازق١ عٓ٘ ٜٚكاٍ يصّ ايدا٥ٔ ايػسِٜ )املدٜٔ( أٟ تابع٘ 

ب ع٢ً ايٓفظ ٚعدّ املفازق١ ٚمل ٜفازق٘، ٚااليتصاّ املػتل َٔ ايًصّٚ بٗرا املع٢ٓ ٖٛ اإلها
 .(1)ْفط٘ ٜٚكاٍ يصّ بٝت٘: مل ٜفازقٜ٘كاٍ ايتصّ ايعٌُ أٚ املاٍ أٚدب٘ ع٢ً 

أَا يف االصطالح ايكاْْٛٞ: فٓذد إٔ بعض ايتػسٜعات تطسقت إىل تعسٜف٘ َٚٓٗا 
 ( َٓ٘ ع٢ً أْ٘:69ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ايرٟ عسف٘ يف املاد٠ )

١ْْٝٛ َا بني غدصني دا٥ٔ َٚدٜٔ ٜطايب مبكتطاٙ اؿل ايػدصٞ ٖٛ زابط١ قا -1"
 ايدا٥ٔ املدٜٔ بإ ٜٓكٌ سكًا عًٝٓٝا أٚ إٔ ٜكّٛ بعٌُ أٚ إٔ ميتٓع عٔ عٌُ.

ٜٚعتدل سكًا غدصًٝا االيتصاّ بٓكٌ املًه١ٝ أًٜا نإ قًٗا ْكدًا أٚ َجًٝات أٚ قُٝٝات  -2
 ٜٚعتدل نريو سكًا غدصًٝا االيتصاّ بتطًِٝ غ٤ٞ َعني.

ؤدٜ٘ ايتعبرل بًفغ )اؿل دٟ ايتعبرل )االيتصاّ( بًفغ )ايدٜٔ( ْفظ املع٢ٓ ايرٟ ٜٜٚؤ -3
 ".ايػدصٞ(

إ ايتعسٜف ايرٟ اٚزدٙ املػسع ايعساقٞ ياليتصاّ مل ٜطًِ َٔ أضِٗ ايٓكد املٛد٘ ايٝ٘ 
 َٔ ايفكٗا٤ فكد اْتكد اسد ايفكٗا٤ ٖرٙ املاد٠ باالْتكادات االت١ٝ:

اّ ٚايدٜٔ ايفاظًا َذلادف١ هلا َع٢ٓ ٚاسد عباز٠ عٔ اعتباز اؿل ايػدصٞ ٚااليتص
ايسابط١ ايكا١ْْٝٛ بني ايدا٥ٔ ٚاملدٜٔ مبكتطاٙ ٜطايب األٍٚ ايجاْٞ ْكٌ سل عٝين أٚ ايكٝاّ 
بعٌُ أٚ االَتٓاع عٓ٘ ٖٚرا ٜعين إٔ ٖرٙ ايسابط١ ايكا١ْْٝٛ ٚاسد٠ ذات ٚدٗني سل غدصٞ 

                          

ىـ( 711-630لسان العرب البن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم( االنصاري ) (1)
ن أ.د. مصطفى إبراىيم الزلمي، االلتزامات في الشريعة . مادة لزم، نقاًل ع16/14

االسالمية والتشريعات المدنية العربية، الجزء االول، دون رقم طبعة، دار النشر شركة 
 .11السعدون لمطباعة والنشر والتوزيع المحدد، دون سنة طبع، بغداد، ص
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، ٖٚرٙ ايفسض١ٝ ايكا١ْْٝٛ باملعٝاز املٓطكٞ خطأ بايٓطب١ يًدا٥ٔ ٚايتصاّ بايٓطب١ إىل املدٜٔ
 َٔ االٚد٘ االت١ٝ :

االيتصاّ َٔ َكٛي١ االْفعاٍ )ايتأثرل أٚ املطاٚع١( ٚايسابط١ ايكا١ْْٝٛ َٔ َكٛي١ االضاف١ 
ٕ َتبآٜتإ َٔ تتهٕٛ َٔ ْطبتني أسدُٖا إىل ايدا٥ٔ ٚايجا١ْٝ إىل املدٜٔ ٖٚاتإ املكٛيتا

 ا باألخس٣ يف َٝصإ املٓطل.ُسداٖعسف إسٝح املطُٕٛ فال ت

بني ايدا٥ٔ  االيتصاّ صف١ اْفساد١ٜ قا١ُ٥ بػد  املدٜٔ ٚايسابط١ صف١ َػذلن١
 ُٖا باألخس٣ يف ايًػ١ ٚاملٓطل.افطس اسدٚاملدٜٔ فال ٜصح إ ت

اعتباز ايدٜٔ )اؿل ايػدصٞ( ٚااليتصاّ َذلادفني ٜتعازض َع ايكٍٛ بإ اؿكٛم 
اليتصاَات تهٕٛ اير١َ دا١ٓ٥ ٚإذا نإ األَس بعهظ ذيو تهٕٛ ايػدص١ٝ إذا شادت ع٢ً ا

َد١ٜٓ، فهٝف ٜتصٛز َٓطكًٝا ٖرا ايتػٝرل يف اير١َ إذا نإ ايدٜٔ ٚااليتصاّ يفعني َذلادفني 
 هلُا َطُٕٛ ٚاسد؟

َٚٔ املالسعات اييت أخرت ع٢ً املاد٠ املرنٛز٠ عباز٠ االيتصاّ بٓكٌ ًَه١ٝ إذ إٔ 
عكاد ايعكد ضٛا٤ نإ ٖرا ايعكد زضا٥ًٝا أٚ غهًًٝا: فاملدٜٔ ال ًٜصّ املًه١ٝ تٓكٌ مبذسد اْ

بٓكٌ املًه١ٝ ألٕ املًه١ٝ تٓتكٌ عهِ ايكإْٛ ٜٚكتصس دٚز املدٜٔ ع٢ً ايكٝاّ باإلدسا٤ات 
٥د ألٕ ايالش١َ اييت سددٖا ايكإْٛ يٓكٌ ٖرٙ املًه١ٝ. إٕ ذنس ايٓكٛد َع املجًٝات سػٛ شا

(1)ايٓكٛد تعد َٔ املجًٝات.
 

ٚيٛ افذلضٓا دداًل إ ٖرٙ املاد٠ خاي١ٝ َٔ ايعٝٛب ايتك١ٝٓ املرنٛز٠ فإ غا٥ب١  
تبك٢ ملا فٝٗا َٔ سػٛ ٚتهساز ال َدلز ي٘، فايفكس٠ ايجا١ْٝ يػٛ ال فا٥د٠ فٝ٘، إذ إ االيتصاّ 
بٓكٌ املًه١ٝ يٝظ إال ايتصاًَا بٓكٌ سل عٝين ْصت عًٝ٘ ايفكس٠ األٚىل صساس١. ٚااليتصاّ 

ِٝ غ٤ٞ َعني ٖٛ يف اؿكٝك١ ايتصاّ بعٌُ ذنست٘ ايفكس٠ االٚىل نريو. أَا ايفكس٠ ايجايج١ بتطً
ضع َٔ عٌُ ٚاضعٝ٘، ٚاخرلًا أقٍٛ إٕ ٚ َٔ عٌُ غساح ٚفكٗا٤ ايكإْٛ ال أْٗافاعتكد 

ايتعازٜف يًُصطًشات ايكا١ْْٝٛ ٖٛ َٔ اختصاص ايفكٝ٘ ٚيٝظ َٔ اختصاص املػسع 
 سع ايعساقٞ إ ٜتذٓب ذيو.باملػ األددزٚهلرا نإ َٔ 
ٚادب "( االيتصاّ بأْ٘ 111ٚقد عسف َػسٚع ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ اؾدٜد يف ّ) 

" ٜٚالسغ ع٢ً ٖرا ٜكع ع٢ً غد  َعني ملصًش١ غد  آخسقاْْٛٞ بأدا٤ قدد 

                          

 .24-23( أ.د. مصطفى إبراىيم الزلمي، مرجع سابق، ص1)



 ميةالناشئ عن العقد دراسة تحميالتمييز بين محل العقد ومحل االلتزام 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

06 

 ايتعسٜف اـًط ايٛاضح بني االيتصاّ ٚقٌ االيتصاّ فُشً٘ أدا٤ ٚادب ٚايٛادب صف١ األدا٤
 (1)يتصاّ.دٕٚ اال
( 68َٚٔ ايتػسٜعات اييت عسفت االيتصاّ ايكاْْٛٞ املدْٞ االزدْٞ اذ عسف٘ يف ّ) 

َٓ٘ ع٢ً أْ٘ "اؿل ايػدصٞ" زابط١ قا١ْْٝٛ بني دا٥ٔ َٚدٜٔ ٜطًب مبكتطاٖا ايدا٥ٔ 
 َدٜٓ٘ بٓكٌ سل عٝين أٚ ايكٝاّ بعٌُ أٚ االَتٓاع عٔ عٌُ.

دْٞ بعض َا اخر ع٢ً ايتعسٜف ٜٚؤخر ع٢ً ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ املػسع االز 
ايرٟ أٚزدٙ املػسع ايعساقٞ ندًط١ بني اؿل ايػدصٞ ٚااليتصاّ ٚذنس عباز٠ االيتصاّ بٓكٌ 

 ًَه١ٝ. الضُٝا ذنس ايتعسٜف يف ايتػسٜع.
د٠ ال داعٞ يرنسٖا ٖٓا أَا ايتعسٜفات ايفك١ٝٗ ياليتصاّ فٗٓاى تعسٜفات عدٜ 
 ياليتصاّ ٖٛ َا أٚزدٙ االضتاذ ايدنتٛز َصطف٢ . ٚيعٌ أزدح ايتعازٜف ايفك١َٝٗٚٓاقػتٗا

ؼٌُ ادا٤ ٚادب طٛعًا أٚ نسًٖا ٜذلتب عًٝ٘ اْػػاٍ اير١َ إبساِٖٝ ايصملٞ فكد عسف٘ بأْ٘ "
 .(2)ٜٓكطٞ"عل يًػرل ست٢ 

 َٚٔ ٖرا ايتعسٜف فإْ٘ ميهٔ ؼدٜد عٓاصس أٚ أزنإ االيتصاّ مبا ٜأتٞ:
 ت ايػسع١ٝ ٚايكإْٛ يف االيتصاَات ايكا١ْْٝٛ.املصدز املًصّ: ٖٚٛ ايػسع يف االيتصاَا

 ٖٛ عباز٠ عٔ غد  املهًف أٚ املتشٌُ أٚ املدٜٔ. املًتصّ:

 ٖٚٛ املهًف ي٘ أٚ ايدا٥ٔ أٚ صاسب اؿل.: املًتصّ ي٘

 املًتصّ فٝ٘: ٖٚٛ َٛضٛع االيتصاّ ٜٚهٕٛ قٌ ايعكد يف االيتصاَات ايتعاقد١ٜ.

دا٤ االهابٞ )ايفعٌ( يف ايٛادبات ٚايطًيب )االَتٓاع( يف ٖٚٛ قٌ االيتصاّ أٟ األ: املًتصّ ب٘
 احملطٛزات.

ضبب االيتصاّ: ٖٚٛ ايتصسف ايػسعٞ )اٚ ايكاْْٛٞ( ٚايٛاقع١ ايػسع١ٝ )أٚ ايكا١ْْٝٛ( 
١ مبٝصإ ٖٚرا ايطبب ٖٛ ايرٟ زلاٙ عًُا٤ ايكإْٛ َصدز االيتصاّ ٖٚرٙ ايتط١ُٝ خاط٦

(3)املٓطل ٚفًطف١ ايكإْٛ.
 

                          

 .24صطفى إبراىيم الزلمي، مرجع سابق، ص( أ.د. م1)
 .17( أ.د. مصطفى إبراىيم الزلمي، مرجع سابق، ص2)
: الخمط بين . وينظر فيو أيضاً 27مرجع سابق، ص( أ.د. مصطفى إبراىيم الزلمي، 3)

 .48ص – 43مصادر االلتزام وأسباب االلتزام من ص
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 نثاويادلبحث ا
 إشكانية انتمييز بني حمم انعقذ وحمم االنتزاو بني انفقً وانىص

أغهٌ ع٢ً َععِ فكٗا٤ ايكإْٛ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ، ٖٚرٙ  
االغهاي١ٝ ٚايطباب١ٝ بػإٔ ايتُٝٝص بُٝٓٗا مل تكتصس ع٢ً ايفكٗا٤ بٌ اَتدت إىل ايتػسٜعات، 

ٌ اَتدت إىل ايتػسٜعات املد١ْٝ ايٛضع١ٝ إلظٗاز ٚضٓهتفٞ بأخر ايكإْٛ ع٢ً ايفكٗا٤ ب
ع٢ً  قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ، ٚبٓا٤ًايٓصٛص اييت ٚقع فٝٗا املػسع ايعساقٞ غًط بني 

ذيو فطٓكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني ْتٓاٍٚ يف االٍٚ اغهاي١ٝ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ 
ـًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ يف ايكإْٛ االيتصاّ يف ايفك٘ ثِ ْتٓاٍٚ يف املطًب ايجاْٞ ا

 املدْٞ ايعساقٞ.
 ادلطهب األول

 اشكانية انتمييز بني حمم انعقذ وحمم االنتزاو يف انفقً
ساٍٚ َٔ تطسم هلرا املٛضٛع َٔ ايفكٗا٤ ٚضع ايٓكط١ ايفاص١ً بني قٌ ايعكد  

 ٚقٌ االيتصاّ، ٚاختًفٛا بٗرا ايػإٔ إىل عد٠ آزا٤.
 ٍ:ايسأٟ األٚ
ٜرٖب إىل إ يًعكد قٌ ٚيهٌ ايتصاّ َٔ االيتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ايعكد قٌ، ٚقٌ  

يف ذ١َ نٌ َٔ املتعاقدٜٔ أٚ  ايعكد ٖٛ االيتصاَات اييت تتٛيد عٔ ايعكد، ٖٚٞ ايتصاَات تٓػأ
ُٖا، أَا قٌ االيتصاّ فٗٛ األدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ ايكٝاّ ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ، فُجاًل أسد
د ايتصاَات عٔ عكد ايبٝع نايتصاّ ايبا٥ع بتطًِٝ املبٝع إىل املػذلٟ ٚقٌ ايتصاّ ايبا٥ع تتٛي

  (1) ايبا٥ع ٚقٌ ٖرا االيتصاّ عٌُ.ٖٓا عٌُ، ٚايتصاّ املػذلٟ بدفع ايجُٔ إىل
بػأْ٘، فإْ٘ إٕ نإ صشٝشًا ايكٍٛ بإٔ  ًاَٚع اسذلآَا هلرا ايسأٟ إال آْا ْبدٟ ؼفع

ألدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ ايكٝاّ ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ فاْ٘ يٝظ صشٝشًا قٌ االيتصاّ ٖٛ ا
ايكٍٛ بإ قٌ ايعكد ٖٛ االيتصاَات اييت تتٛيد ع٢ً ايعكد ؛ ألٕ االيتصاّ يٝظ قاًل يًعكد بٌ 

                          

رادة المنفردة، دار النشر مكتبة ( ومن انصار ىذا الرأي د. محمد حسني عباس، العقد واإل1)
، ود. أمجد محمد منصور، 110، ص1959 ،النيضة المصرية، دون رقم طبعة

دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، دون رقم  ،النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام
 .122، ص2006طبعة، 
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ٖٛ أثس ٜذلتب عًٝ٘ بعد اْػا٥٘ ٖرا َٔ داْب، َٚٔ داْب آخس فإٕ املبٝع يف املجاٍ 
عتدل قاًل يًعكد ألٕ قٌ ايعكد عٓدِٖ ٖٛ االيتصاَات اييت تٓػأ املتكدّ ٚفل ٖرا ايسأٟ ال ٜ

عٔ ايعكد، ٚال ٜعتدل قاًل ياليتصاّ ألٕ قٌ االيتصاّ ٖٛ األدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ ايكٝاّ 
 ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ.
 ايسأٟ ايجاْٞ:
 ٜرٖب إىل إٔ قٌ ايعكد ٖٛ ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜسٜدٖا املتعاقدٕٚ، أَا قٌ 

ٌ، إذ قد تهٕٛ االيتصاّ ٖٚٛ َا ًٜتصّ ب٘ املدٜٔ ٖٚٛ قد ٜهٕٛ عُاًل أٚ اَتٓاعًا عٔ عُ
نايتصاَات املؤدس ٚاملطتأدس َجاًل يف عكد االهاز ٚتٛافست  –ٔ َػسٚع١ ايتصاَات املتعاقدٜ

فٝٗا ايػسٚط اييت ٜطتًصَٗا ايكإْٛ، يف سني إ ايػسض غرل املباغس يًعكد أٟ اضتعُاٍ 
االيتصاّ ٜهٕٛ غرل َػسٚع ٚعٓد٥ر ٜبطٌ ايعكد، يٝظ بطبب عدّ َػسٚع١ٝ قٌ ايػ٤ٞ قد 

 .(1)ٚيهٔ عدّ َػسٚع١ٝ ايعكد
َٚع اسذلآَا هلرا ايسأٟ إال أْ٘ خيًط ٚبػهٌ ٚاضح بني قٌ ايعكد ٚضبب ايعكد  

إذ إٔ ايكٍٛ بإٔ قٌ ايعكد ٖٛ ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜسٜدٖا املتعاقدٕٚ ٚايتهًِ غرل 
غس يًعكد ٜفِٗ َٓٗا ضبب ايعكد ٚيٝظ قٌ ايعكد، إذ ال ٜصح إ ْعسف قٌ ايعكد بأْ٘ املبا

 ضبب ايعكد.
 ايسأٟ ايجايح:
تط١ُٓ ٕ تستب ْصٛص ايكإْٛ املدْٞ ايفسْطٞ املٜكٍٛ ايفكٝ٘ ايفسْطٞ بٛدإ إ 

تدلٙ عتدل قٌ االيتصاّ ٚقٌ ايعكد غ٦ًٝا ٚاسدًا أٟ إ َا تعأْ٘ ٜيًُشٌ ٚتطًطًٗا ٦َٜٛإ ب
قٌ ايعكد ٖٛ قٌ االيتصاّ دٕٚ أٟ فسم ٚإٔ ٖرا خًط َؤضف بني غ٦ٝني َتُٝصٜٔ، فُشٌ 

ر أٚ االَتٓاع االيتصاّ ٖٛ األدا٤ ايٛادب، أٟ ايػ٤ٞ ايٛادب االعطا٤، أٚ ايعٌُ ايٛادب ايتٓفٝ
ايعكد فً٘ طابع أعِ مما ضبل، إذ ٖٛ ايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜكصد املٛعٛد، اَا قٌ 

ف إىل ؼكٝكٗا أٚ املصًش١ اييت ٜٗدف االتفام إىل تطٜٛتٗا، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا احملٌ ٖٛ االطسا
إْػا٤ أٚ ْكٌ سل عٝين أٚ إْػا٤ أٚ تعدٌٜ أٚ اْكطا٤ ايتصاّ أٚ ؼكٝل  أٟ اثس قاْْٛٞ، ثِ 
ٜكٍٛ )بٛدإ( ٚيهٔ يف ايعكٛد املًص١َ ؾاْب ٚاسد ال ٜٛدد إال ايتصاّ ٚاسد فٝدتًط قٌ 

                          

مجد محمود منصور، نقاًل عن د. أ 315( د. عبدالمنعم فرج الصوة، نظرية العقد، ص1)
 (.1، اليامش رقم )123مرجع سابق، ص
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اليتصاّ ايرٟ ٜٓػأ عٓ٘، اَا يف ايعكٛد املًص١َ يالتفام ٜٚٛضح )بٛدإ( نالَ٘ ايعكد مبشٌ ا
مبجٌ َٔ عكد ايبٝع فٝكٍٛ إ قٌ ايتصاّ ايبا٥ع ٖٛ ايػ٤ٞ املبٝع ٚقٌ ايتصاّ املػذلٟ ٖٛ 

َعًا احملٌ  إايجُٔ ايرٟ هب عًٝ٘ ايٛفا٤ ب٘ فايػ٤ٞ املبٝع َع ايجُٔ ايٛادب األدا٤ ٜهْٛ
 (.1)ايالشّ يًعكد

ٚيهٔ يف ايٛاقع ٜهٕٛ قٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد ٜٚعًل ايػسقاٟٚ َٓتكدًا بٛدإ "
 .(2)ْت قالتٗا مجٝعًا قاًل يًعكد"ٖٛ ْفط٘ قٌ ايعكد فإ ناْت ٖٓايو عد٠ ايتصاَات نا

ٚلد َٔ ٖرا ايعسض املٛدص تٛز ايصملٞ ع٢ً ايكٛيني بايكٍٛ "ٜٚعًل االضتاذ ايدن 
بني  ٙضتاذ )بٛدإ( يف اْتكادٙ املٛد٘ إىل ايكإْٛ ايفسْطٞ ٚمتٝٝص يأاالػاٙ االخرلإ 

قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ٖٛ اػاٙ صشٝح ٚإ االضتاذ ايػسقاٟٚ مل ٜهٔ دقٝكًا سٝح عًل 
 .(3)ًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ"ع٢ً نالّ )بٛدإ( فٛقع يف ْفظ اـ

ايصملٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً ايدنتٛز ايػسقاٟٚ فايدنتٛز  ْٚتفل َع اضتاذْا ايدنتٛز 
ايػسقاٟٚ فعاًل خًط ٚبػهٌ ٚاضح بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ إذ دعٌ َٔ قٌ االيتصاّ 
قاًل يًعكد، اَا بايٓطب١ يًفكٝ٘ بٛدإ فإٕ اتفل بصٛز٠ دص١ٝ٥ َع اضتاذْا ايدنتٛز ايصملٞ 

 بٛدإ يٓصٛص ايكإْٛ املدْٞ ايفسْطٞ.ٚقٌ االتفام ٖٛ االْتكاد املٛد٘ َٔ ايفكٝ٘ 
إال إٔ ايفكٝ٘ ايفسْطٞ )بٛدإ( ٜػرل يف املجاٍ ايرٟ أٚزدٙ إىل دعٌ ايجُٔ قاًل  

اليتصاّ املػذلٟ ٚاملبٝع قاًل اليتصاّ ايبا٥ع تاز٠ ٚتاز٠ أخس٣ هعٌ املبٝع ٚايجُٔ قاًل 
 كد ايبٝع املبٝع ٚايجُٔ.يعكد ايبٝع، ثِ بعد ذيو عاد إىل ايصٛاب ظعٌ قٌ ايعكد يف ع

 ايسأٟ ايسابع:
ٜرٖب إىل إٔ قٌ ايعكد أٟ املعكٛد عًٝ٘ ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ ٚزد عًٝ٘ ايعكد ٚثبت  

أثسٙ فٝ٘. اَا قٌ االيتصاّ فٗٛ تٓفٝر َا اتفل عًٝ٘ املتعاقدٕٚ. ٜٚٛضح ٖرا ايسأٟ اػاٙ 
ُٔ، ٚقٌ ايتصاّ ايبا٥ع ٖٛ بعكد ايبٝع ٚاالهاز، فُشٌ ايعكد يف ايبٝع ٖٛ ايػ٤ٞ املبٝع ٚايج

تطًِٝ املبٝع ٚقٌ ايتصاّ املػذلٟ ٖٛ دفع ايجُٔ. ٚيف عكد االهاز قٌ ايعكد ٖٛ ايعني 
                          

. وأشار إلى ذلك 16، ص14ل الشرقاوي، مرجع سابق، ص( ينظر في ذلك: د. جمي1)
 .110أيضا: د. مصطفى إبراىيم الزلمي، مرجع سابق، ص

. وأشار إلى ذلك أيضا: د. مصطفى إبراىيم 14( د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص2)
 .111سابق، صالزلمي، مرجع 

 111( د. مصطفى إبراىيم الزلمي، مرجع سابق، ص3)
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املؤدس٠ ٚاالدس٠. ٚقٌ ايتصاّ املؤدس ٖٛ متهني املطتأدس َٔ االْتفاع بايعني املؤدس٠. 
بني قٌ ايعكد  ٚقٌ ايتصاّ املطتأدس ٖٛ دفع االدس٠. ٖٚهرا ميهٔ إ ْعٗس ٖرا ايتُٝٝص

ٚقٌ االيتصاّ ع٢ً مجٝع ايعكٛد. َٚٔ ذيو ٜس٣ اْصاز ٖرا ايسأٟ إ قٌ ايعكد إمنا ٖٛ 
، ٚيهٔ إذا نإ قٌ االيتصاّ عُاًل أٚ َاي١ٝ. اَا قٌ االيتصاّ ٖٛ عٌُ دا٥ِغ٤ٞ ذٚ ق١ُٝ 

ٕ منٝص اَتٓاعًا عٔ عٌُ، فإٕ قٌ ايعكد قد خيتًط مبشٌ االيتصاّ. ٚيهٓٓا َع ذيو ْطتطٝع ا
بُٝٓٗا ٚذيو بايٓعس إىل ايعٌُ أٚ االَتٓاع عٔ عٌُ ع٢ً اْ٘ ق١ُٝ َاي١ٝ متجٌ عٓصسًا َٛدبًا 
يف ذ١َ ايدا٥ٔ ٖٚٛ بٗرا االعتباز ٜهٕٛ قاًل يًعكد. أَا قٌ االيتصاّ فٝهٕٛ بتشكٝل ٖرٙ 

ٔ ايعٌُ غهاًل ادتُاعًٝا ٚذيو بايكٝاّ بايعٌُ فعاًل أٚ االَتٓاع ع بإعطا٥ٗاايك١ُٝ املاي١ٝ 
فعاًل. ٚيف ٖرٙ اؿاي١ االخرل٠ ٜدم ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ. ٚيهٔ َع ذيو ٜبك٢ 

 .(1)َا قٌ االيتصاّ فػ٤ٞ ٚاسدٕ. أكد إمنا ٖٛ غ٦ٝاٖٛ إ قٌ ايعفسم دٖٛسٟ 
مل تالشَ٘ ٚلد إٔ ٖرا ايسأٟ االخرل أنجس دق١ َٔ اآلزا٤ ايطابك١، ٚيهٔ ٖرٙ ايدق١  
َٚع ذيو ٜبك٢ فسم دٖٛسٟ بُٝٓٗا ٖٛ إٔ قٌ ايعكد إمنا ٖٛ إىل ايكٍٛ " عٓدَا ٚصٌ

" ٚايرٟ هعٌ َٓ٘ ايفسم اؾٖٛسٟ يًفصٌ بُٝٓٗا. إذ ٦ٝإ أَا قٌ االيتصاّ فػ٤ٞ ٚاسدغ
فعكد اهلب١ َجاًل ٜهٕٛ  قٌ ايعكد غ٦ًٝا ٚاسدًايف ايعكٛد املًص١َ يًذاْب ايٛاسد ٜهٕٛ  ٘اْ

 دٕٚ غرلٙ. املٖٛٛب ٖٛ قٌ ايعكد فكط
 ادلطهب انثاوي

 اخلهط بني حمم انعقذ وحمم االنتزاو يف انقاوون ادلذوي انعراقي
ذنسْا فُٝا ضبل إ املػسع ايعساقٞ مل ٜهٔ دقٝكًا ٚٚقع يف تعازض بني ايعٓٛإ  

عًٝ٘ ٚايٓصٛص، فايعٓٛإ ٜٓ  ع٢ً احملٌ باعتبازٙ زنًٓا يف ايعكد. اَا ايٓصٛص فتتهًِ 
يف املاد٠ ايٛاسد٠ خًط املػسع ايعساقٞ بني قٌ  ٘، ال بٌ أْ(2)االيتصاّ باعتبازٙ زنًٓا يف

 ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ بأْ٘:126ايعكد ٚقٌ االيتصاّ اذ تكطٞ املاد٠ )
البد يهٌ ايتصاّ ْػأ عٔ عكد َٔ قٌ ٜطاف ايٝ٘ ٜهٕٛ قاباًل ؿهُ٘، ٜٚصح إٔ " 

ٕ ٜهٕٛ عُاًل ٓفع١ أٚ أٟ سل َايٞ آخس نُا ٜصح اٜهٕٛ احملٌ َااًل، عًٝٓا نإ أٚ دًٜٓا أٚ َ
 ".أٚ اَتٓاعًا عٔ عٌُ

                          

 .623( د. عبدالمجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، مطبعة المعارف، بغداد، ص1)
 ( من البحث.7( راجع ص )2)
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ٌٌفٗرٙ املاد٠ بعد إ دعًت احملٌ زنٓ  يًعكد قاًل  ًا يف االيتصاّ دعًت مما ٖٛ ق
ٌٌياليتصاّ فاملاٍ عًٝٓا نإ أٚ دًٜٓا أٚ َٓفع١ أٚ أٟ سل َايٞ آخس  يًعكد ٚيٝظ قاًل  فٗٛ ق

( َٔ قاْْٛٓا املدْٞ اعتدلتِٗ َٔ قٌ ايعكد اذ تٓ  ع٢ً ٠74 )ياليتصاّ، بديٌٝ إ املاد
 أْ٘:
 ٜصح إٔ ٜسد ايعكد:"

ع٢ً األعٝإ َٓكٛي١ ناْت أٚ عكازًا يتًُٝهٗا بعٛض بٝعًا أٚ بػرل عٛض ٖب٘ ٚؿفعٗا ٚدٜع١ 
 أٚ الضتٗالنٗا باالْتفاع بٗا قسضًا.

 إعاز٠.ٚع٢ً َٓافع األعٝإ يالْتفاع بٗا بعٛض اداز٠ أٚ بػرل عٛض 

 ٚع٢ً عٌُ َعني أٚ خد١َ َع١ٓٝ".

ٜصح إ ٜسد   َطًعٗا ع٢ً قٌ ايعكد بكٛهلا "ٖٚرٙ املاد٠ تهًُت بصساس١ ْ 
ايعكد ..." ٚيٓا ٚقف١ قصرل٠ ٖٓا ْطتعسض َٔ خالهلا اختالف ايفكٗا٤ بػإ ايفكس٠ ايجا١ْٝ 

 ٚايجايج١ َٓٗا:
ٚقٌ االيتصاّ ٌ ايعكد صعٛب١ أٚ َػه١ً يف ؼدٜد ق ١فايفكس٠ األٚىل مل تجس أٜ 

األعٝإ ذاتٗا، اَا قٌ االيتصاّ فٗٛ األدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ  فُشٌ ايعكد فٝٗا ٖٛ
 عٔ عٌُ. ًاأٚ اَتٓاع ٜهٕٛ عُاًل إٔ ايكٝاّ ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ ٖٚرا األدا٤ اَا

أَا ايفكس٠ ايجا١ْٝ فكد اختًف ايفكٗا٤ بػإ َطُْٛٗا ال يتشدٜد قٌ ايعكد ٚقٌ  
يتصاّ بٌ اختًفٛا يف ؼدٜد قٌ ايعكد، فٌٗ ٖٛ ايعني املؤدس٠ أٚ املعاز٠ اّ املٓفع١ ع٢ً اال

 ايعني املؤدس٠ أٚ املعاز٠؟
فرٖب زاٟ إىل إ احملٌ ٖٛ ايػ٤ٞ ْفط٘ )أٟ ايعني(، ٚذٖب زأٟ آخس إىل إٔ  
 .(1)ٖٛ اؿل ع٢ً ايػ٤ٞ )أٟ املٓفع١( احملٌ

أٟ األٍٚ ٚذيو ألٕ ايػسٚط اييت اضتًصَتٗا ٚايسأٟ ايرٟ منٌٝ إىل تسدٝش٘ ٖٛ ايس 
ًٝٓا ٝ( ال ميهٔ تطبٝكٗا َٓطكٝا ع٢ً املٓفع١ فهٝف ْطتطٝع إ ْعني املٓفع١ تع128املاد٠ )

َٓافًٝا يًذٗاي١ ايفاسػ١ ٚنٝف ْبني أٚصافٗا ٚؼدٜد دٓطٗا.... اخل. فطاًل عٔ إٔ املػسع 

                          

( ينظر في ىذا الخالف: د. جعفر الفضمي، الوجيز في العقود المدنية )البيع، االيجار، 1)
 (.1، اليامش رقم )219، ص1997التعميم العالي في الموصل،  المقاولة(، مطبعة
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ٖا يف ايعكد )أٟ ايعني املؤدس٠( ٚاعتدل ًاايعساقٞ عٓد تبٜٛب٘ يعكد االهاز دعٌ املأدٛز زنٓ
 قاًل يعكد االهاز ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يعكد االعاز٠.

ٚقد ٜعذلض عًٝٓا ايبعض بايكٍٛ إ َطًع َٚطُٕٛ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  
إٔ املػسع ايعساقٞ بيًعكد، ْٚسد ٖرا االعذلاض  ( ْصت صساس١ ع٢ً دعٌ املٓفع١ قاًل74)

ٛسٝد َٔ ٖرٙ املاد٠ ؼدٜد املعكٛد عًٝ٘ )دعٌ املٓفع١ قاًل يًعكد( بكدز مل ٜهٔ قصدٙ اي
 أٜطًا أٚ اعازتٗا. تأدرلٖاٜداعٗا هٛش ضح إ األعٝإ نُا هٛش متًهٗا ٚإَا ازاد إٔ ٜٛ
ٚػدز االغاز٠ إ قٌ ايعكد ايٛازد يف ايفكس٠ االٚىل ٚايجا١ْٝ قد ٜطاف ايٝ٘ قٌ  

ت ايعكٛد اييت تدلّ عًٝٗا َعاٚض١ أٚ تبك٢ نُا ٖٞ ٚاسد٠ آخس ٖٚٛ املكابٌ إذا َا ناْ
 )األعٝإ( إذا َا ناْت تًو ايعكٛد تدلعًا.

ْٗا بني قٌ ايعكد ٚقٌ إْٗا تجرل صعٛب١ ٜٚدم ايتُٝٝص بػأأَا ايفكس٠ ايجايج١ ف 
االيتصاّ، ٚقد اختًف ايفكٗا٤ يف ؼدٜد قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ فُٝا إذا ٚزد ايعكد ع٢ً 

 عٌُ أٚ ع٢ً خد١َ َع١ٓٝ.اي
( تٛسٞ إٔ ايعٌُ أٚ 74ٚاعتكد إ ضبب اـالف بني ايفكٗا٤ ٖٛ إ ْ  املاد٠ ) 

اـد١َ ٖٞ قٌ يًعكد، ٚإ ايعٌُ ال ٜتشكل إال بأدا٥٘ فإذا قاّ ايعاٌَ بأدا٤ ايعٌُ اْصسف 
تعسف  (1)( َٔ قإْٛ ايع29ٌُٚإٔ املاد٠ ) إىل ايرٖٔ اْ٘ قٌ ايتصاّ ٚيٝظ قٌ عكد الضُٝا

اتفام بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ ًٜتصّ فٝ٘ ايعاٌَ بأدا٤ عٌُ َعني عكد ايعٌُ بأْ٘ "
 ".بأدا٤ االدس املتفل عًٝ٘ يًعاٌَ يصاسب ايعٌُ

ذٖب أسد ايفكٗا٤ قاصدًا ؼدٜد قٌ ايعكد يف عكد ايعٌُ عٓد تعًٝك٘ ع٢ً ْ  املاد٠ 
قٌ عكد ايعٌُ ايفسدٟ ٖٛ )أدا٤ قد ٜفِٗ َٔ ٖرا ايتعسٜف إ بايكٍٛ " املرنٛز٠ أعالٙ

ايعٌُ( ٚاؿاٍ إ قٌ ايعكد ٖٛ يٝظ غ٦ًٝا َادًٜا أٚ ْتاز عٌُ، ٚإمنا ٖٛ ق٠ٛ ايعٌُ اييت 
ٜطعٗا ايعاٌَ ؼت تصسف صاسب ايعٌُ. أٟ تػػٌٝ غد  ايعاٌَ عٝح ٜهٕٛ غد  

ٚضببًا  ْفط٘ قاًل ايعاٌَ يف اؿكٝك١ ٖٛ قٌ ايعكد ٚضبب٘. فػد  ايعاٌَ ٜهٕٛ يف ايٛقت
 .(2)يعكد ايعٌُ"

                          

 .1987( لسنة 71( قانون العمل رقم )1)
، نقاًل 80ن البصرة، صا( د. جال القريشي، المعايير القانونية لعقد العمل، مطبعة حداد2)

عن: د. غالب عمي البارودي، شرح قانون العمل العراقي وتعديالتو، طبع سميمانية، 
 .54، ص2008
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 َٚع اسذلآَا هلرا ايسأٟ إال اْ٘ ٜالسغ عًٝ٘ َا ٜأتٞ:
قصس قٌ عكد ايعٌُ بايٓعس إىل ايعاٌَ فكط، ٚفات٘ إٔ ٜرنس قٌ عكد ايعٌُ اآلخس 

 ٖٛ االدس ايرٟ ٜطتشك٘ ايعاٌَ َٔ صاسب ايعٌُ.

قٌ عكد  ٜٚؤخر ع٢ً ٖرا ايسأٟ أٜطًا ايتعازض ايٛاضح بني أقٛاي٘ بػإ ؼدٜد
ايعٌُ فٝذعً٘ )احملٌ( تاز٠ " ق٠ٛ ايعٌُ اييت ٜطعٗا ايعاٌَ ؼت تصسف صاسب ايعٌُ، 
ٚهعً٘ تاز٠ أخس٣ ٖٛ ايعاٌَ ْفط٘، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ االخرل٠ فإْ٘ يٛ ضًُٓا دداًل بإٔ قٌ 
عكد ايعٌُ ٖٛ ايعاٌَ ْفط٘ القذلبٓا َٔ ْعاّ غبٝ٘ بايسِم ٖٚرا َا ٜأباٙ ايػسع ٚايكإْٛ 

 عسف.ٚاي

دعٌ َٔ غد  ايعاٌَ قاًل ٚضببًا يًعكد ٖٚرا عطب اعتكادْا خطأ َسنب فإْ٘ 
يًعكد ٖٚرا خًط  ًافطاًل عٔ اْ٘ أخطأ يف دعٌ )ايعاٌَ( قاًل يًعكد أخطأ ٚدعً٘ ضبب

 ".أَسٜٔ َتُٝصَٜٔؤضف بني "

ٚبايسغِ َٔ ٖرٙ املالسعات ع٢ً ٖرا ايسأٟ، ْعطٞ اؿل ملٔ خيًط بني قٌ  
 ٌ االيتصاّ يف َجٌ ٖرٙ األسٛاٍ، ألٕ ايتُٝٝص بُٝٓٗا ٜدم نجرلًا.ايعكد ٚق
إ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ ايتصاّ يف َجٌ ٚذٖب زأٟ آخس ْتفل َع٘ بايكٍٛ " 

ٖرٙ االسٛاٍ ٜهٕٛ بايٓعس إىل ايعٌُ ايرٟ ٜؤدٜ٘ ايعاٌَ ع٢ً أْ٘ ذٚ ق١ُٝ َاي١ٝ متجٌ 
ايعكد، اَا قٌ االيتصاّ  ٛ بٗرا االعتباز ٜهٕٛ قٌعٓصسًا َٛدبًا يف اير١َ املاي١ٝ يًدا٥ٔ ٖٚ

 .(1)غهاًل ادتُاعًٝا" بإعطا٥ٗاتشكٝل ٖرٙ ايك١ُٝ املاي١ٝ فٝهٕٛ ب
 ٚيتٛضٝح ذيو ْأخر عكد ايبٝع ْٚكازْ٘ بعكد ايعٌُ

فُشٌ عكد ايبٝع ٖٛ املبٝع ٚايجُٔ ٚنالُٖا ذٚ ق١ُٝ َاي١ٝ ٜٚكابً٘ يف ذيو احملٌ يف  
ٌ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايعاٌَ ٜعد أٜطًا ذٚ ق١ُٝ َاي١ٝ الضتشكاق٘ أدس عًُ٘. عكد ايعٌُ إذ إٔ ايعُ

ٚقٌ ايتصاّ ايبا٥ع بتطًِٝ املبٝع ٚقٌ ايتصاّ املػذلٟ بدفع ايجُٔ ٖٚٛ ايكٝاّ بعٌُ ال ٜعد 
ذٚ ق١ُٝ َاي١ٝ بٌ باعتبازٙ غهاًل ادتُاعًٝا ٜٚكابً٘ يف ذيو إ قٌ ايتصاّ ايعاٌَ ٜهٕٛ 

 اي١ٝ باعتبازٖا غهاًل ادتُاعًٝا.بتشكٝل ٖرٙ ايك١ُٝ امل
ع٢ً  ٜٚٓطبل ٖرا ايكٍٛ يٝظ ع٢ً عكد ايعٌُ فشطب بٌ ع٢ً مجٝع ايعكٛد اييت تسد

 اع ٚايتصاّ املسافل ايعا١َ.ايعٌُ نعكد املكاٚي١ ٚاالضتصٓ

                          

 .623( د. عبدالمجيد الحكيم، مصدر سابق، بغداد، ص1)
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َٚٔ املٛاد اييت ٚقع املػسع ايعساقٞ فٝٗا غًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ  
ًٜصّ إ ٜهٕٛ قٌ االيتصاّ َعٝٓا تعًٝٝٓا ْافًٝا صت ع٢ً أْ٘ "(  سٝح 1ْف 128اد٠ )امل
غاز٠ ايٝ٘ أٚ اىل َهاْ٘ اـاص إٕ نإ َٛدٛدًا ٚقت اي١ ايفاسػ١ ضٛا٤ نإ تعٝٝٓ٘ باإليًذٗ

ايعكد أٚ بٝإ األٚصاف املُٝص٠ ي٘ َع ذنس َكدازٙ إٕ نإ َٔ املكدزات، أٚ بٓشٛ ذيو مما 
 ".فٞ برنس اؾٓظ عٔ ايكدز ٚايٛصفهتٜٓتفٞ باؾٗاي١ ايفاسػ١ ٚال ٜ

"، ألٕ غسط ايتعٝني ايٓايف فايصٛاب إٔ ٜكاٍ "ًٜصّ إ ٜهٕٛ قٌ ايعكد ... اخل 
يًذٗاي١ ايفاسػ١ فطال عٔ ايػسٚط األخس٣ اييت اضتًصَتٗا املاد٠ تهٕٛ حملٌ ايعكد ٚيٝظ 

مل ٜعني املبٝع  إذاباْ٘: " (1)يريو قطت قه١ُ ايتُٝٝص ايعساق١ٝحملٌ االيتصاّ، ٚتأٜٝدًا 
ال ٜصح ٚايجُٔ يف عكد ايبٝع تعًٝٝٓا ْافًٝا يًذٗاي١ فال ٜعتدل ايعكد َطتذُعًا غسٚط ايصش١، ٚ

 ".أضاضًا االيتصاّ بايتعٜٛض
هٛش إ ٜهٕٛ قٌ ( سٝح ْصت ع٢ً أْ٘: "1ف 129د٠ )ٚنريو ْ  املا 

 يًذٗاي١ تعًٝٝٓا ْافًٝا االيتصاّ َعدًَٚا ٚقت ايتعاقد إذا نإ ممهٔ اؿصٍٛ يف املطتكبٌ ٚعني
 ٚايطسز".
"، ألٕ عكد َعدًَٚا ٚقت ايتعاقد ... اخلهٛش إ ٜهٕٛ قٌ ايٚايصٛاب إ ٜكاٍ " 

األدا٤ ايرٟ ٖٛ قٌ االيتصاّ ال ٜٛصف باألٚصاف ايٛازد٠ فٝٗا ٚايرٟ ٜهٕٛ َعدًَٚا أثٓا٤ 
 .(2)ٖٛ األدا٤ دٕٚ قٌ االيتصاّ ايرٟإْػا٤ ايعكد أٚ االيتصاّ ٚإمنا ٖٛ قٌ ايعكد 

االيتصاّ بٓكٌ املًه١ٝ أٚ أٟ (  سٝح ْصت ع٢ً أْ٘ "247املاد٠ )ٚنريو ْ    
سل عٝين آخس ٜٓكٌ َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٖرا اؿل إذا نإ قٌ االيتصاّ غ٦ًٝا َعًٝٓا بايرات 

 ميًه٘ املًتصّ ..."
 ٕ:ٙ املاد٠ أَساٜٚؤخر ع٢ً ٖر

ًَه١ٝ، ٚن١ًُ االيتصاّ شا٥د٠ ألٕ ْكٌ املًه١ٝ  : أْٗا ْصت يف َععُٗا ع٢ً االيتصاّ بٓكٌاألٍٚ
 أٚ أٟ سل عٝين آخس ٜٓتكٌ َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٖٚرا َا صسست ب٘.

: خًطت بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ  بكٛهلا " إذا نإ قٌ االيتصاّ غ٦ًٝا َعًٝٓا ايجاْٞ
   بايرات.

                          

 .474( نقاًل عن د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ص1)
 .109( د. إبراىيم مصطفى الزلمي، مرجع سابق، ص2)
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 ٚيتاليف ٖرٜٔ ايعٝبني ْكذلح تعدٌٜ ْ  املاد٠ يتهٕٛ بايصٝاغ١ 
ْكٌ املًه١ٝ أٚ أٟ سل عٝين آخس ٜٓكٌ َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٖرا اؿل إذا نإ قٌ " ت١ٝ:اآل

ُ٘ املًتصّ ٚذيو دٕٚ إ  ".خالٍ بايكٛاعد املتعًك١ بايتطذٌٝايعكد غ٦ًٝا َعًٝٓا بايرات ميًه
 ةـاخلامت

 قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ إغهاي١ٝ ايتُٝٝص بني"بعد االْتٗا٤ َٔ َٛضٛع  
" ْتطسم يف ٖرٙ اـامت١ إىل عسض أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت  ايفك٘ ٚايكإْٛعٔ ايعكد يف

 تٛصًٓا ايٝٗا ٚناالتٞ:
 ايٓتا٥ر:  -أٚاًل

ازتباط اإلهاب بايكبٍٛ ع٢ً إسداخ أثس قاْْٛٞ" ٚإ االيتصاّ ٖٛ ؼٌُ إ ايعكد ٖٛ "
 ٓكطٞ.أدا٤ ٚادب طٛعًا أٚ نسًٖا ٜذلتب عًٝ٘ اْػػاٍ اير١َ عل يًػرل ست٢ ٜ

نإ االيتصاّ إٕ عٓاصس أٚ أزنإ ايعكد ٖٞ ايذلاضٞ ٚاحملٌ ٚايطبب ٚإٔ عٓاصس أٚ أز
ٚضٛع ٖٞ املصدز املًصّ "ايكإْٛ أٚ ايػسع" ٚاملًتصّ "املهإ أٚ املدٜٔ" ٚاملًتصّ ب٘ "

أدا٤ ايفعٌ أٚ ٖٚٛ قٌ االيتصاّ ٖٚٛ تصّ ب٘ "" ٚاملًعكد أٚ املعكٛد عًٝ٘االيتصاّ ٖٚٛ قٌ اي
يعٌُ فرل املػسٚع ٚايهطب دٕٚ ايعكد ٚاإلزاد٠ املٓفسد٠ ٚاَتٓاع" ٚضبب االيتصاّ "اال
 ".ضبب

نُا إٔ  يف ايعكد ٚذٖبٛا إىل إٔ يًعكد قاًل ًاإٕ ايفكٗا٤ اختًفٛا يف اعتباز احملٌ زنٓ
، ٚإٔ قٌ نٌ َُٓٗا خيتًف عٔ اآلخس فُشٌ ايعكد ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ ٜسد عًٝ٘ ياليتصاّ قاًل
ا ايػ٤ٞ قد ٜهٕٛ َادًٜا ًَُٛضًا ناألعٝإ، ٚقد ٜهٕٛ َعًٜٓٛا غرل ًَُٛع نايعٌُ ايعكد ٖٚر

أٚ اـد١َ، ٚإٕ قٌ االيتصاّ ٖٛ األدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ ايكٝاّ ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ ٖٚرا 
عٔ عٌُ، اَا ايكٍٛ بااليتصاّ بٓكٌ ًَه١ٝ أٚ تطًِٝ  ًاٜهٕٛ عُاًل أٚ اَتٓاع إٔ األدا٤ إَا

إْ٘ سػٛ ألْ٘ ٜدخٌ ضُٔ َع٢ٓ ايكٝاّ بعٌُ، الضُٝا ٚإ املدٜٔ ال ًٜتصّ غ٤ٞ َعني ف
بٓكٌ املًه١ٝ ألٕ املًه١ٝ تٓتكٌ عهِ ايكإْٛ ٚإٕ دٚز املدٜٔ ٜكتصس ع٢ً ايكٝاّ 

 باإلدسا٤ات ايالش١َ قاًْْٛا يٓكٌ ٖرٙ املًه١ٝ.

د٘ عاّ إٕ ضبب صعٛب١ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ ع٢ً ايعكد بٛ
ٔ متًهًا أٚ اْتفاعًا إال بٛدٛد قٌ االيتصاّ ايرٟ ايعكد ال ٜطتكس يف ذ١َ املتعاقدٜ ٖٛ إ قٌ

ٖٛ األدا٤، ٚإٕ ضبب ايصعٛب١ األنجس ٚاييت ٜدم فٝٗا ايتُٝٝص نجرلًا بني قٌ ايعكد ٚقٌ 
ٕ فٝٗا اص ٖٛ إ قٌ ايعكد ٜهٛااليتصاّ يف ايعكٛد اييت تسد ع٢ً ايعٌُ أٚ اـد١َ بٛد٘ خ
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، ٖٚرا االغذلاى يف ايصفات ٜصسف إىل ًاَعٜٓٛ ًا ٚإ قٌ االيتصاّ ٖٛ دا٥ًُا غ٦ًٝاَعٜٓٛ غ٦ًٝا
األذٖإ إ قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ غ٤ٞ ٚاسد، فُشٌ ايعكد قد ٜهٕٛ غ٦ًٝا َادًٜا ناملبٝع 

 ٤ٞ َعَٟٓٛا قٌ االيتصاّ فٗٛ دا٥ًُا غٚايجُٔ ٚقد ٜهٕٛ غ٦ًٝا َعًٜٓٛا ناـد١َ ٚايعٌُ، أ
 .إَا إٔ ٜهٕٛ قٝاًَا بعٌُ أٚ اَتٓاعًا عٔ عٌُٜتُجٌ ٖٚٛ 

 إٕ ايتُٝٝص بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعكد ٜهٕٛ ناآلتٞ:

يف ايعكٛد اييت تسد ع٢ً األعٝإ فإٕ ٖرٙ األعٝإ ٖٞ اييت تهٕٛ قاًل يًعكد أَا قٌ 
ايكٝاّ ب٘ يصاحل ايدا٥ٔ يتتشكل َكاصد ٖرا االيتصاّ فٝٗا فٗٛ األدا٤ ايرٟ هب ع٢ً املدٜٔ 

 ايعكد ٖٚرا األدا٤ أَا إ ٜهٕٛ عُاًل أٚ اَتٓاعًا عٔ عٌُ.

يف ايعكٛد اييت تسد ع٢ً َٓافع األعٝإ فايفكٗا٤ اختًفٛا يف ؼدٜد قًٗا ٚايسادح إ 
غِ َٔ قًٗا ٖٛ األعٝإ ذاتٗا ٚبريو تهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ ْفظ ايٓتٝذ١ يف ايفكس٠ )أ(، ٚع٢ً ايس

طابع خيتًف باختالف ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًعكٛد َٔ بٝع أٚ اهاز بإ قٌ االيتصاّ قد ٜأخر 
 اٚ َكاٚي١ إال أْ٘ ٜبك٢ ضُٔ ايكايب ايعاّ ي٘ ٖٚٛ ادا٤ عٌُ أٚ االَتٓاع عٔ عٌُ.

ق١ُٝ  كٛد هب إ ٜٓعس ايٝ٘ باعتبازٙ ذايف ايعكٛد اييت تسد ع٢ً ايعٌُ، فإٕ قٌ ايع
عٓصسًا َٛدبًا يف اير١َ املاي١ٝ يًدا٥ٔ اَا قٌ االيتصاّ فٝهٕٛ بتشكٝل ٖرٙ  َاي١ٝ متجٌ

 اـد١َ باعتبازٖا غهاًل ادتُاعًٝا.

 ز( ع٢ً نٌ ايعكٛد املطُا٠ ٚغرل املطُا٠.-ب-ْطتطٝع إ ْطبل َا ٚزد يف ايفكس٠ )أ

إ أقٛاي٘ فٗٛ بعد  تإٕ املػسع ايعساقٞ خًط بني قٌ ايعكد ٚقٌ االيتصاّ فتعازض
دعٌ َٔ ايعٓٛإ إ احملٌ زنًٓا يف ايعكد تهًُت عٓ٘ ايٓصٛص باعتبازٙ قاًل ياليتصاّ، 
الضُٝا ٚإ ٖرا اـًط مل ٜفازق٘ يف املاد٠ ايٛاسد٠ َٚٔ ٖرٙ ايٓكط١ االخرل٠ ْٓطًل يعسض 

 ايتٛصٝات.
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 ايتٛصٝات: -ثاًْٝا
 ١ االت١ٝ:( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يتهٕٛ بايصٝػ126تعدٌٜ ْ  املاد٠ )

البد يهٌ عكد ْػا عٓ٘ ايتصاّ َٔ قٌ ٜطاف ايٝ٘ ٜٚهٕٛ قاباًل ؿهُ٘ ٜٚصح إ "
ٜهٕٛ احملٌ َااًل، عًٝٓا نإ أٚ دًٜٓا أٚ َٓفع١، أٚ أٟ سل أٚ غ٤ٞ آخس ال ٜهٕٛ االيتصاّ ب٘ 

 ".كايفًا يًٓعاّ ايعاّ أٚ اآلداب ممٓٛعًا بايكإْٛ أٚ

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يتهٕٛ 128)تعدٌٜ ْ  ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ 
 بايصٝػ١ االت١ٝ:

ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ قٌ ايعكد َعًٝٓا تعًٝٝٓا ْافًٝا يًذٗاي١ ايفاسػ١ ضٛا٤ نإ تعٝٝٓ٘ "
املُٝص٠ ي٘ ايٝ٘ اٚ اىل َهاْ٘ اـاص إ نإ َٛدٛدًا ٚقت ايعكد أٚ بٝإ األٚصاف  باإلغاز٠

ٓشٛ ذيو مما تٓتفٞ ب٘ اؾٗاي١ ايفاسػ١ ٚال َٔ املكدازات، أٚ ب َع ذنس َكدازٙ إ نإ
 ".هتفٞ برنس اؾٓظ عٔ ايكدز ٚايٛصفٜ

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يتهٕٛ بايصٝػ١ 129تعدٌٜ ْ  ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ )
 االت١ٝ:

هٛش إٔ ٜهٕٛ قٌ ايعكد َعدًَٚا ٚقت ايتعاقد إذا نإ ممهٔ اؿصٍٛ يف "
 ًا يًذٗاي١ ٚايػسز".املطتكبٌ ٚعني تعًٝٝٓا ْافٝ

 ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يتهٕٛ بايصٝػ١ االت247:١ٝتعدٌٜ ْ  املاد٠ )

ْكٌ املًه١ٝ أٚ أٟ سل عٝين آخس ٜٓكٌ َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٖرا اؿل إذا نإ قٌ ايعكد "
 غ٦ًٝا َعًٝٓا بايرات ميًه٘ املًتصّ ٚذيو دٕٚ اخالٍ بايكٛاعد املتعًك١ بايتطذٌٝ".
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 ايهتب ايكا١ْْٝٛ ٚايبشٛخ: -ثاًْٝا
أفد قُد َٓصٛز، ايٓعس١ٜ ايعا١َ ياليتصاَات، َصادز االيتصاّ، داز ايجكاف١ يًٓػس  .2

 .2116ٚايتٛشٜع، عُإ، دٕٚ زقِ طبع١، 
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 .1951( يط١ٓ 41ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ) .1
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