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مضمىن انعقذ كشكه جذٌذ مه أسكان انعقذ يف انقاوىن املذوً

انفشوسً دساسة حتهٍهٍة مقاسوة بانقاوىن اإلوكهٍزي وانعشاقً-)*(-
دٌ .ىوس صالح انذٌه عهً

أسحار انقاوىن املذوً املساعذ

كهٍة انقاوىن وانعالقات انذونٍة وانذبهىماسٍة /جامعة جٍهان اخلاصة
املسحخهص
ٜعس َطُ ٕٛايعكس ضنٓاً دسٜسًا َٔ أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس ايتعسٌٜ
ادتصض ٟايص ٟأدطا ٙاملؿطع ايؿطْػ ٞعً ٢ايكاْ ٕٛاملسْ ٞيعاّ ٚ .1804تٓا ٍٚعًٚ ٢د٘
ايتشسٜس قاْ ٕٛايعكٛز ٚايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات ٚاٱثباتٚ ،شيو مبكتط ٢املطغ ّٛشٚ
ايطقِ ( )n° 2016-131ايصازض يف ايعاؾط َٔ ؾباط /ؾرباٜط عاّ ٚ ،2016ايص ٟصاض
ْاؾص املؿع ٍٛيف ا٭ َٔ ٍٚأنتٛبط /تؿط ٜٔا٭ْ َٔ ٍٚؿؼ ايعاّٚ .يعٌ َٔ أبطظ ايتعس٬ٜت
ٖ ٞإضاؾ ١املاز )1128( ٠ادتسٜس ٠إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ٞاييت سسزت أضنإ ايعكس
بايرتاضٚ ٞا٭ًَٖٚ ١ٝطُ ٕٛايعكس املؿطٚع ٚامل٪نسٚ ،إيػا ٤املاز )1108( ٠ايكسميٖ َٔ ١صا
ايكاْٚ .ٕٛعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٜ ٫ ٟعطف ؾهط ٠ايػبب نطنٔ َػتكٌ َٔ
أضنإ ايعكس ،إ ٫أْ٘ عٛض عٓٗا عٔ ططٜل ضنٔ َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ،ؾط ً٬عٔ بعض
املباز ٨ايكاْ ،١ْٝٛنُبسأ اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاّ ايتعاقسَٚ ،ٟبسأ عسّ َؿطٚع ١ٝايعكس .أَا
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( )40يػٓ 1951 ١ؾإْ٘ ٜ ٫عاٍ َتُػهاً بطنٔ ايػبب نطنٔ
َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس ،ؾط ً٬عٔ ضنين ايرتاضٚ ٞاحملٌ .إ ٫أْ٘ ميتًو ايبسا ٌ٥اي٬ظَ١
يًتدًص َٔ ضنٔ ايػبب.
Abstract
The content of the contract is considered as a new basic
element of the contract in the French civil code، after the
which the French legislator introduced as a reform to the
civil code of 1804، and particularly to the contract law and
of the obligations’ general and evidence rules. According to
(*) أستمم البحث في  *** 1068/8/61قبل لمنشر في .1068/60/4
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21

2

مضمون العقد كركن جديد من أركان العقد في القانون المدني الفرنسي دراسة تحميمية مقارنة بالقانون اإلنكميزي والعراقي

the ordinance n° 2016-131 dated February 10، 2016. And
came into effect on 10 february 2016. And the most
important of which may be the addition of the article (1182)
to the civil code، which determined such three basic
elements to the validity of the contract as the consent، the
capacity to contract، and the licit and certain content of the
contract. And cancelled the old article (1108) .. And
although the English common law has not included the cause
as an independent basic element of the contract، but it made
up for it by the element of the consideration، and such other
doctrines as illegality، frustration. Whereas the Iraqi Civil
law No. (40) of 1951 is still abide by the element of cause as
an independent basic element of the contract، as wll as the
elements of the consent and object. But the alternatives are
available to get rid of the element of cause.
املقذمـة
ْٕٛ ضأغٗا ايكا٢ًعٚ ١ٝٓٝت٬اْني ايٕٛ ايعكس يف ايكٛتهٜ :ع ايبشحٛضٛ مبٞؿٜ َسخٌ تعط:ً٫ٚأ
ْٕٞ املسْٛاْني اييت تأثطت بٗا نايكاًٛ عٔ ايك٬ ؾط،صٛد٘ ارتصٚ ٢ً عٞ ايؿطْػْٞاملس
ْٕٛؾاً يكا٬ خ،ايػببٚ ٌاحملٚ ٞ ايرتاضٖٞ ٕ اضنا١ث٬ َٔ ث1951 ١ٓ) يػ40( ِ ضقٞايعطاق
ٞ٥ّ ايعكس ايطضاٛكٜ ٟايصٚ ،١ٝ٥ابل ايكطاٛ ايػ٢ًاملبين عٚ  ايعطيفٟعًٝا٭سهاّ ايعاّ اٱْه
ّيتعا٫ ا٤ ٱْؿا١ٜ ايتعاقس١ٝٓايٚ ٞ ايرتاضٖٞٚ ًطاٜ أضنإ أ١ث٬ ث٢ًط يف ظً٘ عٝايبػ
ٌ يف ظ١ أضنإ خيتًـ بعطٗا عٔ ا٭ضنإ ايطاغدٖٞٚ .عسٛيتعاّ باي٫ َكابٌ اٚض أٛايعٚ
َِاً بطقٛ أصسض َطغٞ إٔ املؿطع ايؿطْػ٫ إ.١ٝٓٝت٬اْني ايٛ ايعكس يف ايك١ْٜعط
)10 février 2016( 2016 ّط عاٜ ؾربا/) يف ايعاؾط َٔ ؾباطn°2016-131(
١ٜايٓعطٚ زٕٛ ايعكْٛ قا٢ًاغع عٚ  ْطام٢ًعٚ ،١ٜت ادتصض٬ٜس َٔ ايتعسٜ٘ ايعسٝ ؾ٣أدط
ٍ َٔ ْؿؼٚٔ ا٭ٜ تؿط/بطٍٛ َٔ أنتٚ صاض ْاؾصاً يف ا٭ٟايصٚ ،اٱثباتٚ يتعاَات٬ ي١َايعا
ْٕٞ املسْٛ اييت لمً ايكا١ٜٖطٛت ادت٬ٌٜ ا٭بطظ َٔ بني تًو ايتعسٜ إٔ تعس٫ إ.ّايعا
َ٘ٛٗ ضنٔ ايػبب مبؿ٤ ؾكس متجٌ بإيػا،يتعاَات٬ ي١َ ايعا١ٜاييت طاي ايٓعطٚ ،ٞايؿطْػ
ؾك ًاٚ ّ ايػببٛٗ َؿ٢ً ع١احملاؾعٚ ،ًاٝ٥ يًػبب ْٗا١ٜسًٝ ايتك١ٜايتدًص َٔ ايٓعطٚ .ِٜايكس
ٖٛ ًؾاً غابكاٚهٔ َعطٜ س ملٜاً بعس إٔ أزَر باحملٌ ضُٔ ضنٔ دسُٝٓ ض١جٜ اذتس١ٜيًٓعط
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ضنٔ َطُ ٕٛايعكس املؿطٚع ٚامل٪نسٚ ،اختؿاَ ٤صطًش ٞاحملا ٚايػبب َٔ أضنإ ايعكس.
ٜٚبس ٚبإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞأسٝا ادتسٍ ايؿكٗ ٞايػابل ايص ٟأثاض ٙايؿك ٘ٝايؿطْػ ٞايهبري
َاضغ ٌٝب ٍْٛٝ٬بؿإٔ عسّ دس ٣ٚضنٔ ايػببٚ ،سػِ ادتسٍ ٖص ٙاملط ٠ملصًش ١ضأٖ ٟصا
ايؿكٜٚ .٘ٝه ٕٛقس اقرتب بصيو اٜطاً َٔ ضنٔ َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ايػا٥س يف ايكٛاْني
ا٭ْهًٛغهػ ١ْٝٛعَُٛاًٚ ،ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟعًٚ ٢د٘ ارتصٛص.
ثاْٝاً :أغباب اختٝاض َٛضٛع ايبشح :إٕ ايػبب ايطٝ٥ؼ يف اختٝاض َٛضٛع ايبشح ٖٛ
ستاٚي ١زضاغ ١ايتػٝريات ادتصض ١ٜاييت أدطاٖا املؿطع ايؿطْػ ٞعً ٢قاْ ٕٛايعكٛز ٚايٓعط١ٜ
ايعاَ ١ي٬يتعاَاتٚ ،ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا  َٔٚا٫جتاٖات اييت تبٓاٖا ايكطا ٤اْ٫هًٝعٚ ،ٟاملتُجً١
بايػٛابل ايكطا ١ٝ٥يًُشانِ اْ٫هًٝع ١ٜيف حتسٜس َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ
عٔ ططٜل بعض املؿاٖ ِٝاملكاضب ١ي٘.
ثايجاً :أُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف ايتعس ٌٜايهبري ٚايتػٝري ادتصض ٟايص ٟططأ عً٢
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ٪َ ٞخطاًٚ ،ايص ٟتٓاٚ ٍٚعًٚ ٢د٘ ارتصٛص ايهجري َٔ ايجٛاب
ايطاغد ١يف ٖصا ايكاْ ٖٛٚ ،ٕٛايتعس ٌٜا٭ِٖ ٚا٭خطط َٓص صسٚض ٙ٭َ ٍٚط ٠عاّ َ .1804ع
إَهاْ ١ٝا٫غتؿاز َٔ َٔ ٠ايتعس٬ٜت ادتصض ١ٜايٛاغع ١ايٓطام اييت دطت عً ٢ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞيعاّ (ٚ ،)1804مت مبكتط ٢املطغ ّٛبكاْ ٕٛش ٚايطقِ ()n° 2016-131
ٚايص ٟاصسض ٙاملؿطع ايؿطْػ ٞيف ايعاؾط َٔ ؾباط /ؾرباٜط عاّ 10 février ( 2016
 )2016يتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛز ٚايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات ٚاٱثبات يصٝاغ ١اقرتاسات
يتعس ٌٜأضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،ٞأغ ٠ٛبايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَٛٚ ،ٞانب١
يًتػريات ادتصض ١ٜاييت ططأت عً .٘ٝعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞتأثط بايؿك٘
اٱغ ،َٞ٬إ ٫أْ٘ ٜٓ ٫هط تأثط ٙبايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ .ٞ٭ٕ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصطٖٛ ٟ
َصسض ضٝ٥ؼ َٔ َصازض ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ
ضابعاًَ :ؿهً ١ايبشح :تهُٔ َؿهً ١ايبشح يف ايتػٝري ادتصض ٟايص ٟأدطا ٙاملؿطع ايؿطْػٞ
عً ٢أضنإ ايعكس ايطاغد ١ادتصٚض يف ايكاْ ٕٛاملسَْٓٚ ٞص أَس بعٝس ٚشيو بسَر ضنٓني باضظٜٔ
َٔ أضناْ٘ ُٖٚا احملٌ ٚايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜجٚ ،١ززتُٗا يف ضنٔ دسٜس َٖ ٛطُٕٛ
ايعكسَ .ع إيػا ٤ضنٔ ايػبب ْٗاٝ٥اً ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝسٚ .١ٜايػ٪اٍ املططٚح ٖ ٌٖ ٛميهٓٓا
ا٫غتؿازٖ َٔ ٠صا ايطنٔ ادتسٜس ٚادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًؿ٘ يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق،ٞ
ٚشيو يػطض اقرتاح ْعاّ قاْ ْٞٛدسٜس حيهِ أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ؟ٌٖٚ .
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إٔ ا٭غاؽ ايكاَْ ْٞٛتٛاؾط يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞيًتدًص ْٗاٝ٥اً َٔ ضنٔ ايػبب
أغ ٠ٛبايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞبٓا ٤ايعكس عً ٢ضنٔ آخط ٜه ٕٛأنجط لم َٔ ً٫ٛضنٔ
احملٌٜٚ ،ػتٛعب يف ْؿؼ ايٛق ضنٔ ايػبب ٜٚكَ ّٛكاَ٘؟ٚ .شيو ٭ٕ اٱبكا ٤عً ٢ايػبب
مبؿٗ َ٘ٛايكسٚ ِٜؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝس ٫ ١ٜؾا٥س ٠ي٘ٚ ،يهَ ْ٘ٛصسض يًدًط ٚا٫ضططاب(.)1
ؾؿ ٞايعكٛز املًعَ ١يًذاْبني ميهٔ إبطاٍ ايعكس بؿهط ٠احملٌ ٚا٫ضتباط بني ا٫يتعاَاتٚ .يف
ايعكٛز ايع ١ٝٓٝؾإٕ اْعساّ ايػبب َا ٖ ٛإ ٫اْعساّ ايعكس شات٘ .أَا عكٛز ايتربع ؾٝهؿ ٞإٔ
ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢بطْٗ٬ا إشا نإ ايباعح غري َؿطٚع أ ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ ٚاٯزاب .أَا
ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ،١ؾعً ٢ايطغِ َٔ أُٖٝت٘ ٚتػً ِٝايؿك٘ ٚايكطا ٤ب٘ ،ؾإٕ ززت٘
باحملٌ حت َػُ ٢دسٜس َٖ ٛطُ ٕٛايعكس أَ ٚكتطا ٙجيعٌ عًُ ١ٝاْعكاز ايعكس أٜػط
ْتٝذ ١جتاْؼ املؿاٖ ِٝايكاْٚ ١ْٝٛتٛسسٖاَ ،كاضْ ١بٛدٛز َؿاٖ ِٝشتتًؿ ١نُؿٗ َٞٛاحملٌ

ٚايػبب(.)2
خاَػاًْ :طام ايبشحٜ :تػع ْطام ٖص ٙايسضاغ ١يٝؿٌُ ايبشح يف َطُ ٕٛايعكس املؿطٚع
ٚامل٪نس نطنٔ دسٜس َٔ اضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ َٔ ،ٞسٝح تعطٜؿ٘
ٚخصا٥ص٘ ٚطبٝعت٘ ايكاْٚ ١ْٝٛادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًـ ؾطٚطَ٘ ،كاضْ ً١مبٛقـ
ايكاْْٛني اْ٫هًٝعٚ ٟايعطاق.ٞ
غازغاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح :اْتٗذ ايسضاغَٗٓ ١ر ايبشح ايكاْ ْٞٛايتشً ًٞٝاملكاضٕ ،بإدطا٤
حتً ٌٝقاْ ْٞٛملطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَٚ ٞكاضْت٘ مبٛقـ ايكاْْٛني
اْ٫هًٝعٚ ٟايعطاق.ٞ
غابعاً :خط ١ايبشح :يف ضَ ٤ٛا تكسّ ؾكس تٛظع ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ث٬ثَ ١باسح ٚنُا
ٜأت:ٞ
املبشح ا٭َ :ٍٚؿَٗ ّٛطُ ٕٛايعكس يف ايكاْْٛني ايؿطْػٚ ٞاملكاضٕ
املبشح ايجاْ :ٞعٓاصط َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْْٛني ايؿطْػٚ ٞاملكاضٕ
) (6د .عبد المجيد الحكيم ،الموجز في شرح القانون المدني ،الجزء األول ،في مصادر
االلتزام مع المقارنة بالفقو اإلسالمي ،شركة الطبع والنشر األىمية ،بغداد،6911 ،
ص.106
(2) Stephanie Porchy-Simon. Droit Civil. 2e anée .Les Obligations.
Hypercours & Travaux dirigés. Dalloz. 2018. p.115.
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املبشح ايجايح :ادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًـ ؾطٚط َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْْٛني ايؿطْػٞ
ٚاملكاضٕ
املبحث األول

مفهىو مضمىن انعقذ يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
يكس صاض َطُ ٕٛايعكس ضنٓاً دسٜساً َٚػتك َٔ ً٬أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞبعس ايتعس ٌٜادتٖٛط ٟايص ٟأدط ٟعً ٘ٝمبكتطَ ٢طغ ّٛعاّ  2016املتعًل

بتعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛز ٚايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات ٚاٱثبات(ٚ .)1قس أيػ ٢املؿطع ايؿطْػٞ
ضنٔ ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايكس ِٜايص ٟزاض سٛي٘ ادتسٍ يؿرت ٠ظَٓ ١ٝطٚ ،١ًٜٛأْؿأ بس ً٫عٓ٘ ضنٓاً

دسٜساً َٖ ٛطُ ٕٛايعكس(ٚ ،)2ايص ٟساؾغ ؾ ٘ٝعً ٢ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١ضُٓٝاً بعس
إٔ أززت٘ باحملٌ ضُٔ إطاض ٖصا ايطنٔ ادتسٜسٚ .بصيو ؾكس صاض املؿطع ايؿطْػ ٞأقطب يف
َٛقؿ٘ إىل َٛقـ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ ) (The common lawاْ٫هًٝع ٟايعطيف

ٚاملبين عً ٢ايػٛابل ايكطا ١ٝ٥يًُشانِ اْ٫هًٝعٚ ،)3(١ٜايص ٟمل ٜأخص بؿهط ٠ايػبب نطنٔ
َٔ أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٚ ،ٟتبٓ ٢بس ً٫عٓٗا زتُٛع َٔ ١املؿاٖ ِٝاييت ميهٔ إٔ
تكَ ّٛكاّ ايػببٚ ،تطتبط مبشٌ ايعكس اضتباطاً ٚثٝكاً َٔٚ .أبطظٖا َؿَٗ ّٛكابٌ ا٫يتعاّ
بايٛعس )ٚ (Considerationايبٓس ادتٖٛط ٟيًعكسَٚ ،بسأ اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاّ
ايتعاقسَٚ (The doctrine of frustration) ٟبسأ عسّ َؿطٚع ١ٝايعكس .أَا
(1) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.
(2) Gómez-Acebo & Pombo Abogados .Highlights of the reform of
the French law of contracts and obligations by Ordinance no. 2016131 of 10 February 2016. Reform of the French Civil Code and the
New French Contract Law: What Are the Main Impacts on French
?M&A and Private Equity Practices
دراسة منشورة على الموقع االلكتروني:
http://www.stehlin-legal.com/en/publication/reform-of-the-frenchcivil-code-and-the-new-french-contract-law-what-are-the-mainimpacts-on-french-ma-and-private-equity-practices/
) (1د .حسان عبد الغني الخطيب ،القانون العام ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،لبنان،
 ،1061ص.7
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ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞعً ٢ايطغِ َٔ استؿاظ٘ بطنٔ ايػبب نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ
ايعكس ؾط ً٬عٔ ايطنٓني اٯخطُٖٚ ٜٔا ايرتاضٚ ٞاحملٌ ،ؾإٕ بإَهاْ٘ إٔ حيص ٚسص ٚاملؿطع
ايؿطْػٜٚ ٞك ّٛبإدطاَ ٤جٌ ٖصا ايتػٝري ادتصض ٫ٚ .ٟغُٝا إٔ ا٭غاؽ ايكاْ ْٞٛايص ٟميهٔ
إٔ ٜػتٓس عًَ ٘ٝجٌ ٖصا ايتػٝري َتٛاؾط ؾٜٚ ،٘ٝتُجٌ بؿهطَ ٠كتط ٢ايعكس اييت اغتُسٖا َٔ
أصاي ١ايؿك٘ اٱغ َٞ٬ادتًَ .ٌٝع اٱبكا ٤عً ٢ضنٔ ستٌ ايعكس ٚززت٘ مبكتطا .ٙيصا ؾػٛف
ْهطؽ ٖصا املبشح يسضاغَ ١ؿَٗ ّٛطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس ايتعسٌٜ
ا٭خري ايص ٟأدطا ،ٙبتعطٜؿ٘ ٚؾطٚط صشت٘ ٚطبٝعت٘ ايكاَْٚ .١ْٝٛكاضْت٘ مبٛقـ ايكاْْٛني
اْ٫هًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
املطهب األول

جعشٌف مضمىن انعقذ يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
()1
ٜعطف داْب َٔ ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَ ٞطُ ٕٛايعكس )(Contenu du contrat
بأْ٘ ستٌ ا٫يتعاّٚ ،ايصٜ ٟصًح إٔ ٜه ٕٛدٛاباً عٔ ايػ٪اٍ ايص ٟططس٘ ايؿك(Oudot) ٘ٝ
ٚامله َٔ ٕٛؾكنيٚ ،ايصٜ ٟك ٍٛمباشا ايتعّ املس ٜٔجتا ٙايسأ٥؟ َٚا َٖ ٛطُٕٛ
ا٫يتعاّ؟ .ثِ جيٝب عً ٢ايػ٪اٍ بكٛي٘ بإٔ املسًَ ٜٔتعّ باٱعطا ،٤أ ٚبايكٝاّ بعٌُ أٚ
باَ٫تٓاع عٔ ايعٌُٚ .عطؾ٘ داْب آخط َٔ ايؿك٘( )2بأْ٘ ستٌ ا٫يتعاّ املرتتب عً ٢ايعكس
ؾط ً٬عٔ ايؿطٚط ايتعاقسٚ ،١ٜايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً ٪َٚنساًٜٚ .تبني َٔ ٖصٜٔ
ايتعطٜؿني بإٔ َطُ ٕٛايعكس ٜ ٫عس ٚإٔ ٜه ٕٛيف سكٝكت٘ ست ً٬ي٬يتعاّ أ ٚست ً٬يًعكس.
ٜٚتُجٌ ا٫يتعاّ باٱعطا ٤أ ٚبايكٝاّ بعٌُ أ ٚباَ٫تٓاع عٔ ايعٌُٜٚ .تشًٌ عٓصط اٱعطا ٤إىل
ْكٌ سل عٝين ناملًه ،١ٝأ ٚا٫غتعُاٍ أ ٚاذتٝاظٚ .٠مجٝعٗا ميهٔ إٔ ٜه ٕٛستًٗا ؾ٤ٞ
َٔ ا٭ؾٝا .٤أَا ايعٌُ ؾٝتشًٌ إىل ايعٌُ ا٫جياب ٞأَ ٚا ٜعطف أٜطاً با٭زا٤
) (Prestationأٜ ٚتشًٌ بسٚض ٙإىل عسّ ايكٝاّ بعٌُ  ٖٛٚاَ٫تٓاع .نُا ٜتطُٔ َطُٕٛ
ايعكس ايؿطٚط اييت ميهٔ إزضادٗا يف ايعكسٚ .قس أيػ ٢املؿطع ايؿطْػ ٞضنٔ ايػبب مبؿَٗ٘ٛ
ايكسٚ .ِٜختًص َٔ ايٓعط ١ٜايتكًٝس ١ٜيًػبب ْٗاٝ٥اًٚ ،ساؾغ عًَ ٢ؿٗٚ َ٘ٛؾكاً يًٓعط١ٜ

(1) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations 2.
Contrat. Quatrième edition. Litec, Libraire de la cour de cassation.
Paris.1993. P.211.
(2) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.115.
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اذتسٜج ١ضُٓٝاً بعس إٔ أززت٘ باحملٌ ضُٔ ضنٔ َطُ ٕٛايعكس .أَا يف قاْ ٕٛا٭سهاّ
ايعاّ اْ٫هًٝع ٟؾإٕ َطُ ٕٛايعكس ٜتُجٌ بؿهطتني ا٭ٚىل َٖ ٞكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس
)ٚ (Considerationايص ٟعطؾ٘ داْب َٔ ايؿك٘( )1بأْ٘ سل أَ ٚصًش ١أَٓ ٚؿع ١أٚ
ؾا٥س ٠ت ٍٚ٪إىل أسس ايططؾني املتعاقس ٖٛٚ ٜٔايٛاعس يف َكابٌ اَتٓاع عٔ عٌُ أ ٚخػاض ٠أٚ
َػٚ٪ي ١ٝأ ٚأشٜ ٣تشًُ٘ ايططف اٯخط  ٖٛٚاملٛعٛز ي٘ٚ .ايجاْ ٖٞ ١ٝبٓٛز ايعكسٚ ،اييت
عطؾٗا داْب َٔ ايؿك٘ اْ٫هًٝع (2)ٟبأْٗا (زتُٛع ١بٝاْات أٚ ٚعٛز أ ٚاؾرتاطات قس تهٕٛ
صطحي ١أ ٚضُٓ ١ٝجيط ٟإزضادٗا يف ايعكس ٚبسٚضٖا حتسز ْطام سكٛم ٚايتعاَات ايططؾني
املتعاقس ٜٔؾط ً٬عٔ املعادتات (أ ٟايتعٜٛطات) املتاس ١يف ساٍ اٱخ ٍ٬بتًو ايبٓٛز
)(3

ٚاييت تتشسز (أ ٟاملعادتات) ٚؾكا ٭ُٖ ١ٝنٌ بٓس َٔ بٓٛز ايعكس)ٚ .عطؾٗا ؾك ٘ٝآخط
بأْٗا( :ايبٝاْات اييت ٜتِ إزضادٗا قبٌ أٚ ٚق اْعكاز ايعكس ٚاييت قس ته ٕٛؾؿ ١ٜٛأٚ

حتطٜطٚ ١ٜبايتاي ٞؾإٕ ايتعٜٛض املرتتب ملصًش ١ايططف املتططض َٔ اٱخ ٍ٬بأسس تًو
ايبٝاْات غٛف ٜعتُس عً ٢نٝؿ ١ٝتؿػري ايكاْ ٕٛيصيو ايبٝإ) .أَا ايبٓس ادتٖٛطٟ
( )Fundamental Termؾٗ ٛدٖٛط ايعكس ايصٜ ٟػع ٢ايططؾإ املتعاقسإ إىل
ايٛص ٍٛإيٚ ،٘ٝايص ٫ ٟميهٔ اغتبعاز املػٚ٪ي ١ٝايٓامج ١عٔ اٱخ ٍ٬ب٘ إط٬قاً عٔ ططٜل

ؾطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكسٚ .)4(١ٜيًتعٜٛض عٔ عسّ ٚدٛز ْعطَ ١ٜػتكً ١يًػبب يف
ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ،ٟؾكس اضتبط َؿٗ ّٛبٓٛز ايعكس مبؿاٖ ِٝأخطَ ٣هًُ ١ي٘ نُكابٌ ا٫يتعاّ

بايٛعسَٚ ،بسأ اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاّ ايتعاقسٚ ٟايًصٜ ٜٔكَٛإ َكاّ ايػبب ٚؾكاً يًٓعط١ٜ
ايتكًٝس ١ٜيف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ .ٞؾط ً٬عٔ عسّ املؿطٚعٚ ١ٝايٓعاّ ايعاّ ٚايًصٜٔ

ٜكَٛإٚ ،إىل سسَ ،ا َكاّ ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ .(5)ٞأَا
(1) Pamela R. Tepper. The Law of Contracts and the Uniform
Commercial Code. Second Edition. DELMAR CENGAGE
learning. New York. 2012, P.80.
(2) Robert Duxbury, Nutshells contract Law, Fifth Edition, Sweet and
Maxwell, 2001, p.32.
(3) Ewan Mckendrick, contract law, Sixth Edition, Palgrave Macmillan,
2005, p.180.
(4) Guest. Anson's Law of Contract, 26th Edition, Oxford University
Press, 1984, P.152.
(5) Solène Rowan. The new French law of contract. 2017. p.11.
=International & Comparative Law Quarterly. ISSN 0020-589
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ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( )40يػٓ 1951 ١ؾإْ٘ ٜ ٫عاٍ َتُػهاً بطنٔ ايػبب نطنٔ
َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس ؾط ً٬عٔ ايطنٓني اٯخطُٖٚ ٜٔا ايرتاضٚ ٞاحملٌ ،إ ٫أْ٘ ٚعً٢
ايطغِ َٔ شيو ؾإْ٘ ٜتطُٔ ا٭غاؽ ايكاْ ْٞٛايص ٟميهٔ إٔ ٜػتٓس عً ٘ٝإضغا ٤ضنٔ
َطُ ٕٛايعكس ،أغ ٠ٛبايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞايصٜ ٟتُجٌ يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ
بؿهطَ ٠كتط ٢ايعكس اييت اغتُسٖا املؿطع ايعطاق َٔ ٞايؿك٘ اٱغَ ،َٞ٬ع اٱبكا ٤عً ٢ضنٔ
ستٌ ايعكس ٚززت٘ مبكتطاٚ .ٙقس اٖتِ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬بٗص ٙايؿهطٚ ٠أضؿ ٢عًٗٝا ايعسٜس َٔ
املعاْ :ٞا٭ ٍٚقس تعين ٖص ٙايؿهطَ ٠طُ ٕٛايعكس باملعٓ ٢املصسض ،ٟؾاملكتطٖٛ ٢
َؿٝض ا٭ثط أَ ٟطتب٘ .ؾا٭ثط ٜؿاض َٓ٘ ٜٚرتتب عًَ ٘ٝع ادتُاع ايؿطا٥ط ٚعسّ

املٛاْع( .)1ؾُطُ ٕٛايعكس مبعٓا ٙاملصسض ٟيف عكس ايبٝع َجٜ ً٬عين متًٝو ايعني َكابٌ
عٛض َاي .ٞؾُطُ ٕٛايبٝع ٜٓط ،ٟٛؾط ً٬عٔ متًٝو ايعني ،عً ٢زؾع ايجُٔ ٚتػًِٝ

املبٝع) .(2ؾإشا نإ ايؿطط املكرتٕ بايعكس َٓاؾٝاً ملكتط ٢ايعكس ،ناؾرتاط عسّ ايتًُو يف
عكس ايبٝعٚ ،قع ايؿطط باط ً٬ؾط ً٬عٔ بط ٕ٬ايبٝعٚ .ايجاْ ٞأْٗا قس تعين املكصٛز َٔ
ايعكس أَ ٚا ٜطَ ٞإي ٘ٝايعكس ٜٚػع ٢إىل حتكٝك٘ َٔ غاٜات)ٚ ،(3ايعكٛز تابع ١يًكصٛز.

ؾاملكصٛز َٔ املطاضب ١ايطبح نُا إٔ املكصٛز َٔ ايبٝع ايتًُٝو)ٚ .(4املعٓ ٢ايجايح
ملكتط ٢ايعكس ٖ ٛاٯثاض املرتتب ١عً ٢ايعكس ،أ ٚا٭سهاّ اييت قطضٖا ايؿطع يهٌ عكس َٔ

=بحث منشور في مجلة
) (6محمد حسن البجنوردي .القواعد الفقيية .الجزء الثالث .الطبعة األولى .مطبعة اليادي.
 6177ه .ص.117
( )1شمس الدين السرخسي .المبسوط .الجزء الثالث عشر .دار المعرفة بيروت .6989 .
ص.64
( )1عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
الجزء الثامن .الطبعة الثانية .دار الكتب العممية .بيروت لبنان .1001 .ص.44

( )4محمد الخرشي أبو عبد اهلل -عمي العدوي .شرح الخرشي عمى مختصر سيدي خميل
وبيامشو حاشية العدوي .الجزء الخامس .الطبعة الثانية .المطبعة الكبرى األميرية ببوالق
مصر 6167.ه .ص.80
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ايعكٛز(ٚ .)1ايطابع ٖ ٛا٭ثط ايعاٖط يًعكسٚ ،ايصٜ ٟػع ٢املتعاقسإ َٔ ٚضا ٤إبطاّ شيو ايعكس

إىل تطتٝبٜ٘ ٫ٚ ،ػتك ِٝايعكس ز ٕٚشيو ا٭ثط(ٜٚ .)2تُجٌ با٫يتعاّ أ ٚزتُٛع ١ا٫يتعاَات
ادتٖٛط ١ٜأ ٚا٭غاغ ١ٝاملرتتب ١عً ٢ايعكسٚ ،اييت متجٌ ايػا ١ٜا٭غاغ َٔ ١ٝايعكس(ٚ .)3تكرتب
ؾهطَ ٠كتط ٢ايعكس يف َعٓاٖا ا٭خري َٔ َؿٗ ّٛسهِ ايعكسٚ ،ايص ٖٛ ٟأثط ٙا٭صً ٞأٚ
ايػاٚ .)4(َ٘ٓ ١ٜأخرياً قس ٜطاز مبكتط ٢ايعكس بعض اٯثاض ايعطؾ ١ٝغري ايعاٖط ٠يًعكس ،إش قس
تٛدس َ٬ظَ ١عطؾ ١ٝبني ْؿٗٝا ْٚؿَ ٞطُ ٕٛايعكس ،نتصطف املؿرت ٟيف املبٝع ببعض
ايتصطؾات اييت ٖ َٔ ٞآثاض ًَه٘ َٔ .شيو ٖبت٘ يًعني املبٝع ١إىل أسس أصسقاٚ .)5(٘٥قس
أؾاض ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞإىل َكتط ٢ايعكس ،عٓسَا أداظ يف ايؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املاز٠

( )6(َ٘ٓ )131إٔ ٜكرتٕ ايعكس بؿطط ٪ٜنس َكتطا ٙأ ُ٘٥٬ٜ ٚأٜ ٚه ٕٛداضٜاً ب٘ ايعطف
ٚايعازٚ .٠قس عطؾ٘ داْب َٔ ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق (7)ٞتعطٜؿاً َكتبػاً َٔ ايؿك٘
اٱغ َٞ٬بأْ٘ ا٭سهاّ اييت ْص عًٗٝا ايؿطع َباؾط ٠أ ٚاغتٓبطٗا ا٫دتٗاز ايؿكٗ ٞسؿعاً

يًتٛاظٕ بني ايعاقس ٜٔيف ايعكٛز.

) (6مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقيي العام ،الجزء األول ،دار القمم ،دمشق،1004 ،
ص.449

) (1محمد حسن البجنوردي .القواعد الفقيية.ج .1مصدر سابق .ص.118
) (1عمي ىادي عموان ،شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية
القانون ،جامعة بغداد ،6990 ،ص.619
) (4د .أكرم محمود حسين البدو .حكم العقد دراسة مقارنة .بحث منشور في مجمة الرافدين
لمحقوق .المجمد -64-العدد .44السنة  .1061ص.7

) (4محمد حسن البجنوردي .القواعد الفقيية.ج .1مصدر سابق .ص.119
) (1نصت الفقرة األولى من المادة ( )616من القانون المدني العراقي عمى أنو ( -6يجوز
أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمو أو يكون جاريا بو العرف والعادة).

( )7د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد ،مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقو
الفقو الغربي وما يقابميا في الفقو اإلسالمي والقانون المدني العراقي ،الجزء األول في
انعقاد العقد ،شركة الطبع والنشر األىمية ،بغداد ،6917 ،ص.464
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املطهب انثاوً

ششوط صحة مضمىن انعقذ يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
ٜؿرتط يصشَ ١طُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞإٔ ٜتٛاؾط ؾ ٘ٝؾططإ ،ا٭ٍٚ
إٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً (ٚ )Liciteايجاْ ٞإٔ ٜه٪َ ٕٛنساً (ٚ ،)Certainباملكابٌ ٜؿرتط
ايكاْ ٕٛاملكاضٕ املتُجٌ يف زضاغتٓا ٖص ٙبايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاق ٞبعض ايؿطٚط.
ٚغٓبشح يف ايؿططني ايًص ٜٔاؾرتطُٗا ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَٚ ،ٞكاضْتُٗا مبٛقـ
ايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
انفشع األول

ششط مششوعٍة سكه مضمىن انعقذ
إٕ ايبشح يف ؾطط َؿطٚع ١ٝضنٔ َطُ ٕٛايعكس تػتًعّ َٓا زضاغت٘ يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞثِ َكاضَْٛ ١قؿ٘ مبٛقـ ايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ :ٞيكس صاض َطُ ٕٛايعكس بعس ايتعس ٌٜادتسٜس ايصٟ
أدطا ٙاملؿطع عً ٢ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞضنٓاً دسٜساً َٔ أضنإ ايعكس ،ؾط ً٬عٔ ضنين
ايرتاضٚ ٞا٭ًٖٜٚ .١ٝه ٕٛبصيو قس سٌ مبكتط ٢ايتعس ٌٜادتسٜس ستٌ ضنٔ ايػبب ايصٟ
أيػا ٙاملؿطع ايؿطْػٜ ٖٛٚ .ٞهَ ٕٛؿطٚعاً إشا مل ٜهٔ شتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ(ٚ ،)1شيو
مبكتط ٢املاز )1162( ٠ادتسٜسٚ ٠ؾكاً يًتعس ٌٜا٭خري ايػايـ ايصنطٚ ،اييت ْص عً ٢أْ٘
( ٫جيٛظ يًعكس إٔ ٜه ٕٛشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ بؿطٚط٘ ٚمبكاصس ،ٙغٛا ٤أزضنتٗا ا٭ططاف
املتعاقس ٠أّ مل تسضنٗا)(ٜٚ .)2تشكل ؾطط املؿطٚعٚ ١ٝؾكاً هلصا ايٓص با٫يتعاّ باسرتاّ
ايٓعاّ ايعاّ .إ ٫إٔ داْباً َٔ ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٜ )3(ٞط ٣بأْ٘ٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ
إغؿاٍ املؿطع ايؿطْػ ٞيصنط اٯزاب ايعاَ ،١إ ٫إٔ ايتكٝس بٗا ٜعس َػأي ١ضطٚض ١ٜيتشكل

َؿطٚعَ ١ٝطُ ٕٛايعكس ،دٓباً إىل دٓب َع ايٓعاّ ايعاّ .ؾاٯزاب ايعاَ ٖٞ ١ا٭خ٬م
اذتػٓ ١اييت تك ّٛعً ٢أغاؽ ايتصطؾات اييت تتؿل َع قٛاعس ا٭خ٬مٚ ،اييت حتع٢
(1) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.117.
(2) Article 1162 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2 : (Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses
stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par
toutes les parties) .
(3) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.118.
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بايكب َٔ ٍٛيسٕ اجملتُع ٚايجكاؾات ايػا٥س ٠ؾ ٘ٝيف ؾرت ٠ظََٓ ١ٝع .١ٓٝأَا ايٓعاّ ايعاّ ؾٗٛ

صُاّ ا٭َإ ايصٜ ٟططًع مبُٗ ١محا ١ٜاملصًش ١ايعاَٚ ١غ ١َ٬ا٭ؾطاز يف اجملتُع(.)1
ٚبصيو ؾكس اغتٛعب ضنٔ َطُ ٕٛايعكس ادتسٜس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞضنٓني آخطَٔ ٜٔ
أضنإ ايعكس ايطاغد ١يف ٖصا ايكاُْٖٚ ،ٕٛا ضنٔ احملٌ ٚايػبب مبؿٗ َ٘ٛاذتسٜح .بعس إيػا٤
ايػبب ْٗاٝ٥اً مبؿٗ َ٘ٛايكس.ِٜ
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع :ٟيكس تبٓ ٢قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اٱْهًٝعَ ٟبسأ عسّ
َؿطٚع ١ٝايعكس )ٚ (Doctrine of illegality of contractايص ٟصٓـ مبكتطاٙ
ايعكٛز إىل عكٛز غري َؿطٚعٚ ١عكٛز باطًٚ .١شيو َٔ سٝح ايكصس أ ٚايػا ١ٜاييت ٜطَ ٞإيٗٝا
املتعاقسإ َٔ ايتعاقسَٚ ،ا إشا ناْ َؿطٚع ١أّ غري َؿطٚع .١ؾكس عس ايعكٛز اييت ٜهٕٛ
ْؿٖ٤ٛا ٚاْعكازٖا ستعٛضاً َٓص ايبس ٤عكٛزاً غري َؿطٚع ،١٭ْٗا تطَ ٞإىل غا ١ٜغري
َؿطٚع .١ؾٝه ٕٛايعكس ٜعس باطَٓ ً٬ص ْؿ .)Void ab Initio( ٘٥ٛأَا إشا مل تطّ إىل
غا ١ٜغري َؿطٚعٚ ،١يهٓٗا اؾتكطت إىل ضنٔ َٔ أضنإ اْعكازٖا أ ٚناْ شتايؿ ١يًٓعاّ ايعاّ
ؾإْٗا ته ٕٛباطً ،١ز ٕٚإٔ ته ٕٛغري َؿطٚع .)2(١يصا ؾإٕ ْؿٖ٤ٛا ٜ ٫ه ٕٛستعٛضاً ،٭ٕ
ايكصس َٓٗا قس ٜطَ ٞإىل ايٛص ٍٛإىل غاَ ١ٜؿطٚع .١إ ٫إٔ احملهُ ١تك ّٛبإبطاهلا عً٢
ايطغِ َٔ َؿطٚع ١ٝايػا ١ٜاييت تطَ ٞإيٗٝا .ؾهٌ عكس غري َؿطٚع ٖ ٛعكس باطٌٚ ،يهٔ يٝؼ
نٌ عكس باطٌ ٖ ٛعكس غري َؿطٚع بايططٚض.)3(٠
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٜٚ :ٞؿرتط ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق َٔ ٞداْب٘ ؾطط
املؿطٚع ١ٝيف ضنين احملٌ ٚايػبب ،ؾٝه ٕٛستٌ ايعكس َؿطٚعاً إشا نإ قاب ً٬يًتعاٌَ ؾ.٘ٝ
بإٔ  ٫خيطز عٔ ايتعاٌَ بطبٝعت٘ أ ٚعهِ ايكاْ .ٕٛؾٗٓاى أؾٝا ٤تأب ٢طبٝعتٗا ايتعاٌَ
ؾٗٝا ،أٜ ٚتٓاؾ ٢ايػطض ايص ٟخصص ي٘ َع ايتعاٌَ ؾٗٝا ،أٜ ٚعس ايتعاٌَ ؾٗٝا شتايؿاً

(1) Jean Carbonnier, Droit civil : les obligations, quinzième édition.
Thémis, Droit Privé. Presses universitaires de France. 1991.
p.147.
(2) Jill poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth Edition. Oxford
University Press. 2016.P.612.
) (1لمزيد من التفصيل ينظر الموقع االلكتروني:
www.quora.com/what-is-the-difference-between-Void-Agreementand-Illegal-Agreement
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يًٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب ،ؾٝشعط يعسّ َؿطٚعٝت٘(ٚ .)1شيو مبكتط ٢املازٚ َ٘ٓ )61( ٠اييت
ْص (-1نٌ ؾ ٫ ٤ٞخيطز عٔ ايتعاٌَ بطبٝعت٘ ا ٚعهِ ايكاْٜ ٕٛصح إ ٜه ٕٛست ً٬
يًشكٛم املايٚ-2 .١ٝا٫ؾٝا ٤اييت ختطز عٔ ايتعاٌَ بطبٝعتٗا ٖ ٞاييت ٜ ٫ػتطٝع اسس إ
ٜػتأثط عٝاظتٗاٚ ،ا٫ؾٝا ٤اييت ختطز عٔ ايتعاٌَ عهِ ايكاْ ٖٞ ٕٛاييت  ٫جيٝع ايكإْٛ
إ ته ٕٛست ً٬يًشكٛم املاي .)١ٝنُا ٜه ٕٛستٌ ا٫يتعاّ َؿطٚعاً إشا نإ غري ممٓٛع قاًْ ْٛا
 ٫ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب ايعاَٚ ،١إ ٫نإ ايعكس باطٜٚ .ً٬ػت ٟٛيف شيو إٔ ٜهٕٛ
ستٌ ا٫يتعاّ عُ ً٬أّ اَتٓاعاً عٔ عٌُ ،أّ إعطا ٤ؾَ ٤ٞعنيٚ .شيو ٚؾكاً يًؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ
املاز َٔ )130( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞاييت ْص عً ٢أْ٘ ( ًٜعّ إ ٜه ٕٛستٌ
ا٫يتعاّ غري ممٓٛع قاْْٛاً  ٫ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ ا ٚيٰزاب ٚا ٫نإ ايعكس باط .) ً٬أَا
َؿطٚع ١ٝايػبب ؾٝكصس بٗا َؿطٚع ١ٝايباعح( .)2ؾايػبب املؿطٚع ٖ ٛايصٜ ٫ ٟتعاضض َع
ايكاْ ٫ٚ ،ٕٛخيايـ ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯزابٚ .شيو ٚؾكاً يًؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املاز.َ٘ٓ )132( ٠
ٚايػبب مبعٓ ٢ايباعح ايساؾع إىل ايتعاقس ٖ ٛايػبب ٚؾكاً ملؿٗ ّٛايٓعط ١ٜاذتسٜجٚ ،١ايصٟ
ٜؿرتط يصش ١ايعكس إٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً ،٭ْ٘ ٜٓػب إىل ايعكس  ٫إىل ا٫يتعاّ .يصا ٜؿرتط
ٱبطاٍ ايعكس إٔ ٜه ٕٛايططف اٯخط ايص ٟمل ٜكِ يس ٜ٘ايباعح غري املؿطٚع عً ٢اتصاٍ بٗصا
ايباعح ،أ ٟأْ٘ نإ ٜعًِ ب٘ أ َٔ ٚايػٌٗ عًَ ٘ٝعطؾت٘(ٜٚ .)3تساخٌ ايػبب ٚؾكاً يًٓعط١ٜ
اذتسٜجَ ١ع ْعاّ قاْ ْٞٛآخط ٖ ٛايػًط يف ايباعح ايص ٖٛ ٟغًط يف ايساؾع إىل ايتعاقس أٜطاً،
ٚايصٜ ٟؿرتط ٱَهاْ ١ٝطًب ايططف ايٛاقع ؾ ٘ٝإبطاٍ ايعكس ،إٔ ٜجب إٔ ايططف اٯخط نإ
ٚاقعاً أٜطاً يف ْؿؼ ايػًط ،أ ٟنإ ايػًط َؿرتناً .أ ٚأْ٘ نإ ٜعًِ ب٘ ،أ ٚنإ ٜػٌٗ عً٘ٝ

) (6د .عبد الرزاق أحمد السنيوري ،مصادر الحق في الفقو اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقو
الغربي ،الجزء الثالث ،محل العقد ,الطبعة الثانية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،
 ،6998ص.80
) (1د .عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير .الوجيز في نظرية االلتزام
في القانون المدني العراقي ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،و ازرة التعميم العالي والبحث

العممي ،جامعة بغداد ،6980 ،ص.604
) (1د .عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير .الوجيز في نظرية االلتزام.
ج .6مصدر سابق .ص.604
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ايعًِ ب٘ عً ٢ا٭قٌ ،عٝح ٜصري ايتُٝٝع بُٗٓٝا أَطاً عػرياً) .(1نُا قس حيصٌ يًتساخٌ بني
َؿٗ ّٛايػًط يف ايباعح ٚبني َؿٗ ّٛايػبب املٚ ،ّٖٛٛايص ٟميهٔ تٛضٝش٘ باملجاٍ اٯت:ٞ
ؾً ٛإٔ َٛظؿاً اغتأدط زاضاً يًػهٓ ٢يف بػساز ٚقاّ بسؾع ا٭دطَ ،٠عتكساً أْ٘ قس ْكٌ إيٗٝا ثِ
ٜتبني عسّ ْكً٘ .ؾؿٖ ٞص ٙاذتايٜ ١ه ٕٛاملٛظـ قس ٚقع يف غًط يف ايباعح ايص ٟزؾع٘ إىل
ايتعاقسَٚ .جٌ ٖصا ايػًط  ٫أثط ي٘ عً ٢صش ١ايعكس ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝس ١ٜيًػًط ،إ ٫أْ٘
ميهٔ إٔ ٪ٜز ٟإىل إبطاٍ ايعكس ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف ايػًط ،يه ْ٘ٛميجٌ غًطاً دٖٛطً ٜا
يف أَٛض تبٝح ْعاٖ ١املعاَ٬ت يًُتعاقس ايصٜ ٟتُػو بايػًط إٔ ٜعتربٖا عٓاصط ضطٚض١ٜ
يًتعاقس .أَا ي ٛمت ْكٌ املٛظـ ؾعٚ ً٬اغتأدط زاضاً يًػهٓ ،٢ثِ تبني إٔ ْكً٘ مل ٜهٔ ٚاضزًا
ٚأعٝس إىل ستٌ عًُ٘ يف ستاؾعت٘ ،ؾؿٖ ٞص ٙاذتايٜ ١ه ٕٛغبب ا٫يتعاّ ََٖٛٛاً ،٭ْ٘ ميجٌ
غًطاً يف سص ٍٛايٛاقع ،١ؾٝه ٕٛعسّ ٚدٛز ايػبب َعٓا ٙعسّ سص ٍٛايٛاقع ١املٓؿ١٦

ي٬يتعاّ ٚشيو ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝس ١ٜيًػبب) .(2أَا ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف َجايٓا
أع ٙ٬ؾ ٬بس إٔ ٜهَٛ ٕٛدٛزاً ،٭ْ٘ ايباعح ايساؾع إىل ايتعاقس .إ ٫أْ٘ ٜؿرتط يصش ١ايعكس
إٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً.
انفشع انثاوً

ششط جأكٍذ سكه مضمىن انعقذ أو جعٍٍىه
ٚنصيو اذتاٍ بايٓػب ١إىل ؾطط تأنٝس َطُ ٕٛايعكس أ ٚتع ٘ٓٝٝؾػٛف ْك ّٛبسضاغت٘
يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس ايتعس ٌٜادتسٜس ،ثِ َكاضْت٘ مبٛقـ ايكاْْٛني اٱْهًٝعٟ
ٚايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ

( )6د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج . 6مصدر سابق ،ص.111
( )1د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج . 6المصدر نفسو ،ص.411
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أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٜ :ٞكصس بٗصا ايؿطط إٔ ٜهَ ٕٛطُ ٕٛايعكس َعٓٝاً أٚ
قاب ً٬يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ)ٚ .(1شيو ٚؾكاً يًُاز َٔ )1163( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞاييت
ْص عً ٢إٔ ( ٜٓصب ستٌ ا٫يتعاّ عً ٢أزا ٤ساضط أَ ٚػتكبًٜٓٚ .ٞبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
َعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝنيٜٚ .ه ٕٛا٭زاَ ٤عٓٝاً عٓسَا ٜصنط يف ايعكس ،أ ٚبايطدٛع إىل ا٭عطاف
أ ٚايع٬قات ايػابك ١يٮططاف ،ز ٕٚإٔ ٜه َٔ ٕٛايططٚض ٟايتٛصٌ إىل اتؿام دسٜس

بٜٓٚ .)2()ِٗٓٝبػ ٞتٛاؾط ٖصا ايؿططٚ ،نُا غٓط٫ ٣سكاً ،يف نٌ َٔ ستٌ ا٫يتعاّ ٚستٌ
ايعكسٚ ،ايًصٜٓ ٜٔطٜٛإ حت عٓٛإ َطُ ٕٛايعكس مبؿٗ َ٘ٛادتسٜسٚ ،ايص ٟتطُٔ ؾطً٬

عٔ شيو ايؿطٚط ايتعاقسٜٚ . ١ٜط ٣داْب َٔ ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ )3(ٞبإٔ ايؿا٥س٠
ايعًُ ١ٝاييت ترتتب عً ٢ا٭خص بؿهطَ ٠طُ ٕٛايعكس نطنٔ دسٜس َٔ أضنإ ايعكس ٚزَر

ضنين ٚايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف ٖص ٙايؿهط ٖٞ ٠جتاْؼ املؿاٖ ِٝايكاْٚ ١ْٝٛتٛسسٖا،
ؾاملاز )1128( ٠ادتسٜسٚ ٠سست بني َؿٗ َٞٛاحملٌ ٚايػبب بعس إٔ ختًص ْٗاٝ٥اً َٔ
ؾهط ٠ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝسٚ .١ٜقس انتػب ٖصا املؿٗ ّٛادتسٜس املٛسس أُٖ ١ٝنبري٠
َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝايتطبٝك ،١ٝ٭ْ٘ ٜعس أنجط اْػذاَاً َع َبسأ غًطإ اٱضاز ٠ايتعاقس.١ٜ
عٝح ٜه َٔ ٕٛايٝػري اتؿام إضازات ا٭ططاف عًَ ٢ػأيَٛ ١سس ،٠نُا جيعٌ عًُ ١ٝاْعكاز
ايعكس ٜػريْ ٠تٝذ ١جتاْؼ املؿاٖ ِٝايكاْٚ ١ْٝٛتٛسسٖا.
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝعٜ :ٟؿرتط قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اٱْهًٝع ٟيف َكابٌ ا٫يتعاّ

)(4

بايٛعس نطنٔ َٔ أضنإ ايعكس ايطضا ٞ٥يهٜ ٞه٪َ ٕٛنساً إٔ ٜه ٕٛسكٝكٝاً أ ٚناؾٝاً

(1) L'objet, la cause et l'absence de la référence aux bonnes mœurs
suite à la réforme du droit du contrat
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني
http://magalie-guerrero.over-blog.com/2016/08/l-ordonnance-du-10fevrier-2016-portant-reforme-du-droits-des-obligations-modifie-laregle-des-conditions-de-validite-du-contrat-l-a
(2) Art.1163 :( L'obligation a pour objet une prestation présente ou
future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.La
prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat
ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des
parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire) .
(3) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.115.
(4) Robert Duxbury, op Cit , p.19.
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) ،(Real or sufficient considerationأ ٟإٔ ٜتُتع بكَ ١ُٝع ١ٓٝتعطف بايك١ُٝ

ا٫قتصازٜٚ .١ٜط ٣داْب َٔ ايؿك٘ اٱْهًٝع )1(ٟبإٔ املكصٛز بايك ١ُٝا٫قتصاز ١ٜيًُكابٌ
ٖ ٞتًو ايك ١ُٝاييت ٜعرتف بٗا ايكاْ ٕٛأ ٚتبس ٚيف ْعط ٙعًٖ ٢صا ايٓشٚ ،ٛإٔ ايكاْ٫ ٕٛ
ٜعٓ ٢بتؿاٚت ق ١ُٝا٭زا٤ات يف ايصؿكٚ ،١ستٚ ٢إٕ ناْ ايك ١ُٝايٓػب ١ٝيًُكابٌ غري

َتٓاغبٚ .)2(١عً ٢ايطغِ َٔ إٔ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ ايعطيف ٚاملبين عً ٢ايػٛابل ايكطا١ٝ٥
مل ٜؿرتط ؾطط ايتعٝني أ ٚعً ٢ا٭قٌ قابً ١ٝايتعٝني يف َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ،ؾإٕ ٖصا

ايؿطط ميهٔ اغتد٬ص٘ ضُٓٝاً يػببني :ا٭ ٖٛ ٍٚإٔ بٓٛز ايعكس )(Contractual terms
تًعب زٚضاً نبرياً يف حتسٜس املكابٌٚ .ايجاْ ٖٛ ٞأْ٘ ٚعً ٢ايطغِ َٔ عسّ عس ستٌ ايعكس
( )The subject-matter of the contractنطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس
ايطضا ٞ٥يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ،ٟإ ٫أْ٘ ٜهاز ٜتساخٌ َع ضنٔ َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس.
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق :ٞأَا بايٓػب ١إىل ؾطط ايتعٝني أ ٚايكابً ١ٝيًتعٝني يف
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞؾٓٝطبل عً ٢احملٌ عَُٛاً غٛا ٤أنإ ست ً٬يًعكس أّ ست ً٬ي٬يتعاّ.
ؾُشٌ ا٫يتعاّ عُ ً٬نإ أّ اَتٓاعاً عٔ عٌُ ٜٓبػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛعٓٝاً تعٓٝٝاً ناؾٝاً ْاؾٝاً
يًذٗاي ١ايؿاسؿ ،١أ ٟخً َٔ ٙٛايػطض) .(3أ ٚقاب ً٬يًتعٝني عً ٢ا٭قٌٜٚ .صح ايؿْ ٤ٞؿػ٘
إشا نإ ستٌ ا٫يتعاّ ٜتُجٌ باٱعطا .(4)٤نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛستٌ ايعكس َعٓٝاً أ ٚقابً٬

يًتعٝني ،بتشسٜس ا٭غؼ اييت ٜتِ يف ضٗ٥ٛا تع .(5)٘ٓٝٝغٛا ٤أنإ عٓٝاً َع ١ٓٝبايصات أّ
ؾ٦ٝاً َعٓٝاً بٓٛع٘.
(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract,
Twelfth Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010, p.89.
(2) Richard stone, the modern law of contract, Routledge, 2013, p.96.
( )1د .مصطفى إبراىيم الزلمي .االلتزامات في الشريعة االسالمية والتشريعات المدنية
العربية .الجزء األول .شركة السعدون لمطباعة والنشر والتوزيع المحدودة .بغداد .دون
سنة طبع .ص.646

( )4د .حسن عمي الذنون ،أصول االلتزام ،مطبعة المعارف ،بغداد ،6970 ،ص.607

( )4د .حسام الدين كامل األىواني .النظرية العامة لاللتزام الجزء األول ,المجمد
األول المصادر اإلرادية لاللتزام ,الطبعة الثالثة  ,جامعة عين شمس,

 ،1000ص.141
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املطهب انثانث

انطبٍعة انقاوىوٍة ملضمىن انعقذ يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
عست املاز )1128( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَ ٞطُ ٕٛايعكس ضنٓاً دسٜساً َٔ
أضنإ ايعكس ،ؾط ً٬عٔ ضنٓني آخطُٖ ٜٔا ايرتاضٚ ٞا٭ًٖٜ ١ٝؿرتطإ ْ٫عكاز ايعكس
ٚصشت٘ٚ .قس ْص ٖص ٙاملاز ٠ادتسٜس ٠عً ٢أْ٘ (ٜؿرتط يصش ١ايعكس تٛاؾط ا٭ضنإ اٯت:١ٝ
-1تطاض ٞا٭ططاف املتعاقس-2 ٠متتعِٗ بأًٖ ١ٝايتعاقس -3املطُ ٕٛاملؿطٚع

ٚامل٪نس)(ٚ .)1سً ٖص ٙاملاز ٠مبكتط ٢املطغ ّٛايػايـ ايصنط ستٌ املاز)1108( ٠
ايكسميٚ ١املًػا َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞاييت ناْ تٓص عً ٢أْ٘ ( ٜؿرتط تٛاؾط

أضبع ١ؾطٚط دٖٛط ١ٜيصش ١ا٫تؿام ٖ -1 :ٞتطاض ٞا٭ططاف املًتعَ -2 ١متتعِٗ بأًٖ١ٝ
ايتعاقس -3ستٌ َ٪نس أ ٚستسز ٜؿهٌ َٛضٛع ايتعٗس -4غبب َؿطٚع ي٬يتعاّ )(.)2
ٜٚتبني َٔ ْص ( )1128ايػايؿ ١ايصنط َٔ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبإٔ املؿطع ايؿطْػٞ
قس عس َطُ ٕٛضنٓاً دسٜساً َٚػتك َٔ ً٬أضنإ ايعكسٚ .قس سٌ ٖصا ايطنٔ ستٌ ضنين احملٌ
ٚايػبب املصنٛض ٜٔيف املاز )1108( ٠املًػا َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،)3(ٞاييت نإ

ايعكس ٜك ّٛمبكتطاٖا عً ٢أضبع ١أضنإ ٜٓبػ ٞتٛاؾطٖا ٚإ ٫عس ايعكس باط .)4(ً٬ؾبايٓػب ١إىل
ضنٔ احملٌ ،غٛا ٤أنإ ستٌ ايعكس أّ ستٌ ا٫يتعاّ ،ؾكس أززت٘ املؿطع ايؿطْػ ٞبايطنٔ
ادتسٜس َ ٖٛٚطُ ٕٛايعكس ،بعس إٔ ت٬ؾ ٢نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس .إ ٫أْ٘ بكٞ
ستتؿعاً مبه ْ٘ٝٛايتكًٝسٜني ُٖٚا ستٌ ايعكس ٚستٌ ا٫يتعاّٚ ،ايًص ٜٔغٛف ْتططم إيُٗٝا
٫سكاً عٓس زضاغ ١عٓاصط َطُ ٕٛايعكسٚ ،اييت ضُ

ؾط ً٬عٔ ٖص ٜٔايعٓصط،ٜٔ

(1) Art.1128: (Sont nécessaires à la validité d'un contrat: 1-Le
consentement des parties ; 2- Leur capacité de contracter ; 3- Un
contenu licite et certain.) .
(2) Art.1108.-(Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'un
convention: 1- Le consentement de la partie qui s'oblige ; 2- La
capacité de contracter ; 3- Un objet certain qui forme la matière de
l'egagement; 4-une cause licite dans l'obligation).
(3) Jean-Louis Halperin. The French Civil Code. University College of
London Press. 2006. p.43.
(4) Jean Mazeaud,Henri Mazeaud, François Chabas . Leçons de droit
civil. 2. 1, Obligations: théorie générale. Montchrestien, 1991,
p.151.
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ٚمبكتط ٢ايتعس ٌٜادتسٜس ؾطٚط ايعكس نصيو .أَا بايٓػب ١إىل ضنٔ ايػبب يف َؿَٗ٘ٛ
ايتكًٝس ٟؾكس أيػا ٙاملؿطع ايؿطْػْٗ ٞاٝ٥اً .عً ٢ايطغِ َٔ إٔ املاز )1131( ٠ايكسمئَ ١
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞناْ قس تٓاٚي ايػبب ٚؾكاً يًٓعطٜتني ايتكًٝسٚ ١ٜاذتسٜج ،١إش
ْص عً ٢إٔ ( ا٫يتعاّ ٜ ٫ه ٕٛي٘ أثط إشا مل ٜهٔ قاُ٥اً عً ٢غبب ،أ ٚنإ قاُ٥اً عً٢

غبب غري صشٝح أ َّٖٛٛ ٚأ ٚعً ٢غبب غري َؿطٚع)(ٜٚ .)1بس ٚبإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞيف
تعس ًٜ٘ادتسٜس قس اضتاظ إىل ضأ ٟخص ّٛايػبب َٔ ايؿكٗا ٤ايكساَ(anticausalistes) ٢
ٚايًص ٜٔتععُِٗ ايؿك (Planiol) ٘ٝايصْ ٟاز ٣بٛدٛب إيػا ٤ايػبب ٚؾكاً يًٓعط١ٜ
ايتكًٝس ،١ٜ٭ْٗا ْعط ١ٜخاطٚ ١٦غري َؿٝس .)2(٠ؾٗ ٞخاط ١٦٭ٕ ا٫يتعاَني يف ايعكس املًعّ
يًذاْبني ٜٛيسإ يف ٚق ٚاسسٜ ٫ٚ ،ه ٕٛأسسُٖا غبباً يٰخطَ ٖٛٚ .ا ٜعس اغتشايَٓ ١طك١ٝ
٭ٕ ايػبب ٜٓبػ ٞإٔ ٜػبل ايٓتٝذ .)3(١نُا أْٗا غري َؿٝس ٠يف ْؿؼ ايٛق ٚميهٔ
ا٫غتػٓا ٤عٓٗا با٭خص بؿهط ٠احملٌ ٚا٫ضتباط بني ا٫يتعاَني املتكابًني ،عٝح ٜتٛقـ
َصري أسسُٖا عً ٢اٯخطٚ ،ز ٕٚاذتاد ١إىل ايك ٍٛبإٔ ْؿ ٤ٛأسسُٖا ٖ ٛغبب يٓؿ٤ٛ

اٯخطٚ .عًٖ ٢صا ا٭غاؽٚ ،عػب ضأ ٟايؿك ،(Planiol) ٘ٝؾإٕ ايػبب يٝؼ بص ٟؾا٥س٠
ٜ ٫ٚػتشل أ ٟشنط عًٚ ٢د٘ ارتصٛص(ٜٚ .)4بس ٚبإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞقس أسٝا بتعسًٜ٘
ا٭خري َٔ دسٜس َطايبات أٚي٦و ايؿكٗا َٔ ٤خصْ ّٛعط ١ٜايػبب بإيػاٗ٥ا ْٗاٝ٥اً َٔ
ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَاتٚ ،ا٫نتؿا ٤باضتباط ايرتاض ٞباحملٌ ْ٫عكاز ايعكسَ ٖٛٚ ،ا أخص ب٘
ؾع ً٬عٓسَا اؾرتط يصش ١ايعكس ضطٚض ٠تٛاؾط ايرتاضَٚ ٞطُ ٕٛايعكس ؾط ً٬عٔ ا٭ًٖ١ٝ
اي٬ظَ ١يًتعاقسٚ .أخرياً ؾبايٓػب ١إىل ايػبب يف َؿٗ َ٘ٛاذتسٜح ٚاملتُجٌ بػبب ايعكس،
ؾٝبس ٚبإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞقس استؿغ ب٘ ضُٓٝاً ضُٔ إطاض ضنٔ َطُ ٕٛايعكس بعس إيػا٤
ضنٔ ايػبب ْٗاٝ٥اً مبؿٗ َ٘ٛايتكًٝس ٟايكس َٔ ِٜايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ .ٞشيو عٓسَا
اؾرتط يصشَ ١طُ ٕٛايعكس إٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً ٪َٚنساًٜٚ .كصس مبؿطٚعَ ١ٝطُ ٕٛايعكس
(1) Art.1131.-( l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur
une cause illicite , ne peut avoir aucun effet).
(2) Boris starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.308.
) (1جاك غستان .المطول في القانون المدني .تكوين العقد ،ترجمة منصور القاضي .الطبعة
الثانية .المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع مجد .1008 .ص.916
(4) Marcel planiol et Georges Ripert. Traité pratique de droit civil
français .Tome, x. Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1952 , p.26.
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أٜ ٫ه ٕٛشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ)َ ٖٛٚ ،(1ا ٜتؿل َع ايٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف ايػبب اييت تك ّٛعً٢
أغاؽ ايباعح ايساؾع عً ٢ايتعاقسٚ ،ايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً ٚغري شتايـ يًٓعاّ
ايعاّ ٚاٯزابٜٚ .بس ٚبإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞأخص بؿهط ٠ا٫ضتباط بني ا٫يتعاَني املتكابًني
ضُٔ إطاض َطُ ٕٛايعكس نأغاؽ ْ٫عكاز ايعكس بعس إيػا ٤ضنٔ ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايتكًٝس.ٟ
ٚختًص َٔ ايٓعط ١ٜايتكًٝس ١ٜيًػبب ْٗاٝ٥اًٚ ،ساؾغ َؿٗٚ َ٘ٛؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١ضُٓٝاً
بعس إٔ أززت٘ باحملٌ ضُٔ ضنٔ َطُ ٕٛايعكسٖٚ .هصا ؾكس ظاٍ ضنٔ ايػبب ْٗاٝ٥اً نطنٔ
َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ .ٞبصيو ؾإٕ َٛقـ املؿطع ايؿطْػٞ
ٜكرتب ٚبعس ايتعس ٌٜا٭خري َٔ َٛقـ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اْ٫هًٝعٚ ٟايصٜ ٟؿرتط ْ٫عكاز
ايعكس ايطضا ٞ٥ايبػٝط تٛاؾط َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ،ؾط ً٬عٔ ايرتاضٚ ٞايٓ ١ٝايتعاقس.١ٜ
ؾُكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٖٛ ٟضنٔ َػتكٌ عس شات٘ٚ ،ؾهط ٠تكَ ّٛكاّ

ايػبب) ٖٛٚ .(2عباض ٠عٔ سل أَ ٚصًش ١أَٓ ٚؿع ١أ ٚؾا٥س ٠ت ٍٚ٪إىل أسس ايططؾني
املتعاقس ٜٔيف َكابٌ اَتٓاع عٔ عٌُ أ ٚخػاض ٠أَ ٚػٚ٪ي ١ٝأ ٚأشٜ ٣تشًُ٘ ايططف
اٯخط(ٚ .)3مبكتطا ٙؾإٕ ايك ٠ٛاملًعَ ٫ ١ختًص إ ٫يًٛعٛز املسعُ ١باملكابٌ( ،)4عً٢
أغاؽ َؿٗ ّٛايصؿكٚ .)5( ١قس تبٓ ٢املؿطع ايؿطْػ ٞيف ايتعس ٌٜا٭خري ؾهطَ ٠كابٌ
ا٫يتعاّ ) (La contrepartieيف املاز (1107) ٠ادتسٜس ٠اييت أضٝؿ إىل ايكإْٛ
(1) L'objet, la cause et l'absence de la référence aux bonnes mœurs
suite à la réforme du droit du contrat
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني
http://magalie-guerrero.over-blog.com/2016/08/l-ordonnance-du10-fevrier-2016-portant-reforme-du-droits-des-obligations-modifiela-regle-des-conditions-de-validite-du-contrat-l-a
( )1د .مصطفى سممان حبيب ،المصطمحات القانونية في العقود اإلنكميزية ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،1009 ،ص .19ينظر أيضاً د .عبد المجيد الحكيم ،االعتبار كركن في

العقد في القانون اإلنكموأمريكي ،بغداد ،6996 ،ص .616د .طمبة وىبة خطاب ،مقابل

االلتزام بالوعد في القانون االنجمو أمريكي ،دار الفكر العربي ،6979 ،ص.60
(3) Robert Duxbury, op Cit, p.17.
(4) Mindy- chen - wishart. Contract Law, Sixth Edition, Oxford
University Press, 2018, p.110.
(5) Richard Stone. The modern law of contract. Ninth Edition.
Routledge, Taylor & Francis group. London. 2011. P.86.
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املسْ ٞايؿطْػ ٞاييت ْعُ عكس املعاٚضٚ ،١اييت ْص عً ٢إٔ (ايعكس ٜهَ ٕٛعاٚض١

عٓسَا حيصٌ نٌ ططف َٔ ايططؾني عً ٢ؾا٥س ٠نُكابٌ ملا ٜعطٚ .)1()٘ٝبايٓػب ١إىل ايكإْٛ
اٱْهًٝع ٟؾٝعس َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ضنٓاً ٱبطاّ ايعكس ايطضا ٞ٥ايبػٝط ،إش ٜعتُس ْؿاش ٖصا
ايٓٛع َٔ ايعكٛز ٚقٛت٘ املًعَ ١يف ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع ٟعًٖ ٢صا ايطنٔٚ .قس اغتكط ايكإْٛ
اٱْهًٝع ٟعًٖ ٢صا ايٛضع َٓص ايكطٕ ايػازؽ عؿط(ٚ ،)2مل تٓؿص احملانِ اٱْهًٝع ١ٜغ٣ٛ
ايٛعٛز املسعُ ١باملكابٌ ٚتعرتف بكٛتٗا املًعَٚ ،١بايٓتٝذ ١ؾإْٗا مل تعرتف بايك ٠ٛاملًعَ١
يًٛعس اجملطز أ ٚايتربعٚ .ٞعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإٕ عكٛز ايتربع يف ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع ٫ ٟتٓؿص
ٚتصري شات قًَ ٠ٛعََ ١ا مل ختطع يًؿهً ١ٝاملطًٛب .١إش  ٫ميهٔ إٔ ته ٕٛإ ٫عكٛزا
ؾهً .١ٝيصا ؾإٕ ايعكس ايصٜ ٟػتٛيف ايؿهً ١ٝاملطًٛبٜٚ ١تِ تصسٜك٘ (agreement
ٜ )made under sealصري ْاؾصا ٜٚهتػب ايك ٠ٛاملًعَ ١نعكس ؾهًَ ٞصسم
( )specialty contractعً ٢ايطغِ َٔ غٝاب املكابٌ عٔ ايعكس .إ ٫إٔ املكابٌ ٜبك٢
ضنٓاً دٖٛطٜاً ٱبطاّ ايعكس ايطضا ٞ٥ايبػٝط ز ٕٚايؿهًٖٚ ،ٞصا ٜعين بإٔ َكابٌ ا٫يتعاّ ٫
ًٜعب أ ٟزٚض يف عكٛز ايتربع ٚاييت ٖ ٞعكٛز ؾهً ١ٝيف ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع .ٟأَا ايكإْٛ
املسْ ٞايعطاق ٞؾإْ٘ ٜ ٫عاٍ َتُػهاً بؿهط ٠ايػبب نطنٔ دٖٛط َٔ ٟأضنإ ايعكس ،يصا ؾإٕ
ؾهطَ ٠كتط ٢ايعكس اييت تعين ا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜاييت ٜطتبٗا ايعكس عً ٢ايططؾني ،نتػًِٝ

املبٝع أ ٚزؾع ايجُٔ يف عكس ايبٝع(ٚ ،)3اييت اغتُسٖا ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق َٔ ٞايؿك٘
اٱغٚ ،َٞ٬تكابٌ إىل سس َا ؾهطَ ٠طُ ٕٛايعكس املؿطٚع ٚامل٪نس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٫ .ٞميهٔ إٔ ته ٕٛضنٓاً َػتك َٔ ً٬أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞيف
ٚضع٘ اذتايَ ،ٞامل ٜكِ املؿطع ايعطاق ٞبتعس ٌٜدٖٛط ٟعً ٢أضنإ ايعكس أغ ٠ٛمبا قاّ ب٘
املؿطع ايؿطْػ ٞيف تعس ًٜ٘ا٭خري .إ ٫أْ٘ ٚعً ٢ايطغِ َٔ شيو ؾإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ؾهط٠
(1) Article 1107 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2 ( Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des
parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle
procure).
(2) Paul Richards, op Cit, p.46.
( )1د .عدنان ابراىيم السرحان ود .نوري حمد خاطر ،شرح القانون المدني ،مصادر الحقوق
الشخصية ،االلتزامات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان،1009 ،
ص.686
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َكتط ٢ايعكس متتًو نٌ املكَٛات ايططٚض ١ٜاييت تًٖٗ٪ا ٭ٕ ته ٕٛضنٓاً َػتك َٔ ً٬أضنإ
ايعكس يف ايكاْ ٕٛايعطاق ،ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ بايٓػب ١إىل ؾهطَ ٠طُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػَ ٖٛٚ .ٞا غٓتعطف عً٫ ٘ٝسكاً عٓس زضاغ ١عٓاصط َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػَٚ ٞكاضْتٗا بايعٓاصط امله ١ْٛملكتط ٢ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞبٓٛز
ايعكس يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٚ .ٟدسٜط بايصنط ؾإٕ ٖٓاى ضأٜاً ؾكٗٝاً( )1مي ٌٝإىل ايتدًص َٔ
ايػبب نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكسٜٚ ،ط ٣بإٔ ايػبب ٜ ٫عس ضنٓاً يف ايعكسٚ ،إٔ ايرتاضٞ

ٖ ٛايطنٔ ايٛسٝس يًعكسَٚ .ا احملٌ ٚايػبب غ ٣ٛعٓصط َٔ ٜٔعٓاصط اٱضازَٚ ،)2(٠تصًني
بٗا اتصاٚ ً٫ثٝكاً .ؾايػبب ٫ٚ ،غُٝا ٚؾكاً ملؿٗ ّٛايٓعط ١ٜاذتسٜجٜ ،١تصٌ اتصاٚ ً٫ثٝكاً
باٱضاز ٠ايتعاقسٚ ١ٜميتعز بٗاٜٚ ،عس دع٤اً َٔ ستتٛاٖا َٚاٖٝتٗا .ؾايباعح ايساؾع إىل ايتعاقس
ٜسٚض َع اٱضاز ٠ايتعاقس ١ٜايٛاعٚ ١ٝدٛزاً ٚعسَاًٚ ،اييت ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛعً ٢إساط ١ناًَ١
باحملٌ ٚايػبب ،عٓسَا تتذ٘ إىل إسساخ أثطٖا ايكاْ .ْٞٛؾاٱضاز ٠متط بج٬ثَ ١طاسٌ ٖٞ
َطسً ١ايؿعٛض بايػطضَٚ ،طسً ١ايرت ٟٚأ ٚايتسبطَٚ ،طسً ١ايععّ أ ٚاملؿ ٖٞٚ .١٦ٝمتتعز
َٓٚص املطسً ١ا٭ٚىلٚ ،قبٌ اٱع ٕ٬أ ٚايهؿـ عٓٗا بايػطض ايص ٟتػع ٢إي ٖٛٚ ،٘ٝايباعح
أ ٚايساؾع عً ٢ايعٌُ(ٖٚ .)3هصا ٜبسٚ ٚباختصاض بإٔ َطُ ٕٛايعكس نطنٔ دسٜس َٔ أضنإ
ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٜ ٞتُجٌٚ ،بايسضد ١ا٭غاؽ بطنٔ احملٌ بعس إٔ ؾكس ٖٜٛت٘
نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس ٚاْصٗط يف بٛتكَ ١طُ ٕٛايعكسٚ ،ايص ٟاتػع ْطاق٘ أنجط
يٝؿٌُ ؾطٚط ايعكس ٚا٫يتعاَات املرتتب ١عً َٔٚ ٘ٝأبطظٖا ا٫يتعاّ باسرتاّ ايٓعاّ ايعاّ.
َٚع اختؿاَ ٤ؿٗ َٞٛاحملٌ ٚايػبب نطنٓني َػتكًنيٚ ،اْسَادُٗا يف ضنٔ ٚاسس ،ؾإٕ ايعكس
ٜٓعكس صشٝشاً ٚؾكاً يًُاز )1128( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبايرتاض ٞعً٢
َطُ ٕٛايعكس املؿطٚع ٚامل٪نسَ ،ع ضطٚض ٠تٛاؾط أًٖ ١ٝايتعاقس يس ٣ايططؾني املتعاقس.ٜٔ
ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْٛص ٞاملؿطع ايعطاق ٞا٫غتؿاز َٔ ٠ايتعس٬ٜت اييت أدطاٖا
( )6د .جمال الدين محمد محمود .سبب االلتزام وشرعيتو في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة,
دار النيضة العربية ,القاىرة ،6919 ,ص.144

( )1د .محمد صديق محمد عبد اهلل ،موضوعية اإلرادة التعاقدية ،دراسة تحميمية مقارنة ،دار
الكتب القانونية ،1061 ،ص.611
( )1زينة غانم يونس العبيدي .إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة .أطروحة دكتوراه
مقدمة إلى كمية الحقوق جامعة الموصل .1004 .ص.68
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املؿطع ايؿطْػٚ ،ٞإعاز ٠ايٓعط يف أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞإيػا ٤ضنٔ ايػبب
مبؿٗ َ٘ٛايتكًٝس ٟايكسْٗ ِٜاٝ٥اًٚ ،ا٫ستؿاظ مبؿٗ َ٘ٛاذتسٜح ضُٓٝاً بعس ززت٘ باحملٌ ضُٔ
إطاض ضنٔ دسٜسْ ،كرتح إٔ ٜصطًح عً ٘ٝمبصطًح ضنٔ "َكتط ٢ايعكس" .نُا ْٛٚصٞ
املؿطع ايعطاق ٞبإعاز ٠صٝاغ ١تعطٜـ ايعكس ايصشٝح ايٛاضز يف املاز َٔ )133( ٠ايكإْٛ
املسْ ٞايعطاق ،ٞيٓٝػذِ َع ايتكػ ِٝايجٓا ٞ٥ادتسٜس املكرتح ٭ضنإ ايعكس.
املبحث انثاوً

عىاصش مضمىن انعقذ يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
أيػ ٢املؿطع ايؿطْػ ٞيف تعس ًٜ٘ا٭خري مجٝع املٛاز املتعًك ١مبشٌ ا٫يتعاّٖٞٚ ،
املٛاز ( َٔ )1130-1126ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ٞاغتبسهلاٚ ،مبكتط ٢املاز ٠ايجأَْ ١ٝ
املطغ ّٛايػايـ ايصنط ،باملٛاز (  )1171-1162ادتسٜسٚ ،٠اييت أضاؾٗا إىل ايكإْٛ
املسْ ٞايؿطْػٚ .)1(ٞشيو يف ايؿطع ايجايح املٛغ ّٛبعٓٛإ دسٜس َٖ ٛطُ ٕٛايعكس
) ،(Contenu du contratيف املبشح ايجاْ ٞاملعٓ ٕٛبصش ١ايعكس:
) َٔ (La validite du contratايؿصٌ ايجاْ ٞاملٛغ ّٛبته ٜٔٛايعكسٚ .غٛف
ٜتبني يٓا َٔ قطا ٠٤املٛاز (  )1171-1162ادتسٜس ٠اييت أضٝؿ إىل ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػٚ ٞحتًًٗٝا ،بإٔ َطُ ٕٛايعكس ٜتهٚ ،ٕٛبعس ٖصا ايتعس ٌٜايؿاٌَ ٚادتصضَٔ ،ٟ
عٓصط ٜٔضٝ٥ػني ُٖا ستٌ ا٫يتعاّ ٚايؿطٚط ايتعاقس .١ٜأَا ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞؾكس
قط ٢يف ايؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املاز َ٘ٓ )150( ٠بٛدٛب ايتعاّ املتعاقس ٜٔمبا ٚضز يف ايعكس،
ٚايص ٟميجٌ َطَُٚ ،)2(ْ٘ٛا اؾتٌُ عًٚ ،(3)٘ٝبططٜك ١تتؿل َع َا ٜٛدب٘ سػٔ ايٓ،١ٝ

) (6لمزيد من التفصيل ينظر الموقع االلكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2016B1C406
12AA626D64D997E9EFC051.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA
000032008690&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=201
80322.
) (1د .ياسين محمد الجبوري ،الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،الجزء األول،
مصادر الحقوق الشخصية ،مصادر االلتزامات ،دراسة موازنة ،دار الثقافة لمنشر

والتوزيع ،1008 ،ص.180
( )1نصت الفقرة األولى من المادة ( )640من القانون المدني العراقي عمى أنو (يجب تنفيذ
العقد طبقاً لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن النية).
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بٛصؿ٘ َبسأ َٛضٛعٝاً ٜؿطض٘ ايكاْ ٕٛنًُا تعًل ا٭َط بتؿػري ايعكس أ ٚبتٓؿٝص ا٫يتعاَات

ايٓاؾ ١٦عٓ٘(ٚ .)1إشا نإ ْطام ايعكس ٜتشسز أغاغاً مبا ٚضز ؾ ،٘ٝنتشسٜس ا٫يتعاَات ايعكس١ٜ
اييت ٜطتبٗا عً ٢عاتل ايططؾنيٜٚ .ؿتٌُ أٜطاً عً ٢ايؿطٚط املسضد ١ؾ ٘ٝنايؿطط
ادتعا .)2(ٞ٥إ ٫أْ٘ ٜ ٫كتصط عً ٢شيو ؾشػبٚ ،يهٔ ٜتذاٚظ شيو إىل َا َٖ َٔ ٛػتًعَات٘،
ٚؾكاً يًؿكط ٠ايجاْْ َٔ ١ٝؿؼ املازٚ .(3)٠عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾػٛف ْبشح يف عٓصطٟ
َطُ ٕٛايعكس ايطٝ٥ػني ُٖٚا ستٌ ا٫يتعاّ ٚايؿطٚط ايتعاقسٚ ،١ٜشيو يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػٚ ٞايكاْ ٕٛاملكاضٕ املتُجٌ بايكاْْٛني اْ٫هًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
املطهب األول

حمم االنحزاو يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
تتذً ٢أُٖ ١ٝزضاغ ١ستٌ ا٫يتعاّ يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس ايتعس ٌٜا٭خري يف
ن ْ٘ٛميجٌ دع٤اً َٔ َطُ ٕٛايعكس مبؿٗ َ٘ٛادتسٜس ،عً ٢ايطغِ َٔ اْتُا ٘٥إىل ايكٛاعس
ايعاَ ١اييت  ٫دسٜس ؾٗٝا .يصا ؾػٛف ْبشح يف َٛقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞادتسٜس َٔ
ستٌ ا٫يتعاّ َٚكاضْت٘ مبٛقـ ايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاق ٞيف ايؿكطات ايج٬ث ١اٯت:١ٝ
()4
أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ :ٞنٓا قس أؾطْا غابكاً إىل إٔ داْب ًا َٔ ايؿك٘ ايؿطْػٞ
ايؿطْػٜ )4(ٞط ٣بإٔ َطُ ٕٛايعكس ٜتُجٌ يف سكٝكت٘ مبشٌ ا٫يتعآّٖٚ .اى اخت٬ف ٚاضح
بني َصطًش ٞستٌ ا٫يتعاّ ٚستٌ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ،ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ بايٓػب١
إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ .ٞعً ٢ايطغِ َٔ تؿاب٘ َؿٗ ّٛستٌ ا٫يتعاّ يف ايكاْْٛني
) (6د .أكرم محمود حسين البدو .ود .محمد صديق محمد عبد اهلل .أثر موضوعية اإلرادة

التعاقدية في مرحمة المفاوضات .بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق .المجمد-61-

العدد .49السنة  .1066ص.409
) (1د .عبد الرزاق أحمد السنيوري .الوسيط في شرح القانون المدني .الجزء األول .نظرية
االلتزام بوجو عام .مصادر االلتزام .العقد-العمل غير المشروع-االثراء بال سبب-

القانون .منشأة المعارف باإلسكندرية .1004.ص 407

( )1نصت الفقرة الثانية من المادة ( )640من القانون المدني العراقي عمى أنو (وال يقتصر
العقد عمى الزام المتعاقد بما ورد فيو ،ولكن يتناول ايضاً ما ىو من مستمزماتو وفقاً

لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام).
(4) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.211.
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املسْٝني ايؿطْػٚ ٞايعطاق ،ٞإ ٫إٔ ا٫خت٬ف ٜبسٚ ٚاضشاً بُٗٓٝا َٔ سٝح َؿٗ ّٛستٌ
ايعكس .ؾايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ أٜطاً بايٓػب ١إىل ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايعطاقَ ،ٞصسض َٔ َصازض ا٫يتعاّ ترتتب عً ٘ٝآثاض تتُجٌ بايعسٜس َٔ ا٫يتعاَات.
ٚاملكصٛز مبشٌ ا٫يتعاّ ايٓاؾ ٧عٔ ايعكسٚ ،ؾكاً يطأٖ ٟصا ادتاْب َٔ ايؿك٘ ايؿطْػٖٛ ،ٞ
ا٭زا (Prestation) ٤ايصٜٓ ٟبػ ٞعً ٢ايططؾني املتعاقس ٜٔايكٝاّ ب٘ ،نا٫يتعاّ بايكٝاّ
بعٌُ َٔٚ ،شيو تػً ِٝأ ٚإعطا ٤ايؿ ،٤ٞأ ٚا٫يتعاّ باَ٫تٓاع عٔ املٓاؾػٚ ،١ايصٜ ٟتػِ

بأْ٘ ْؿاط ش ٚصؿ ١بؿط .)1(١ٜأَا بايٓػب ١إىل ستٌ ايعكس ؾري ٣داْب آخط َٔ ايؿك٘
ايؿطْػ )2(ٞبإٔ ستٌ ايعكس ٖ ٛايعًُ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت ٜػع ٢ايططؾإ املتعاقسإ إىل حتكٝكٗا،

حتكٝكٗاٚ ،تتُجٌ با٭زا ٤املُٝع يًعكس نٓكٌ ًَه ١ٝاملاٍ يف عكس ايبٝع(ٚ .)3ترتنع سٍٛ
ا٫يتعاّ ايطٝ٥ؼ أ ٚادتٖٛط ٟايٓاؾ ٧عٔ ايعكس(ٜٚ .)4طتبط ستٌ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞاضتباطاً ٚثٝكاً مبشٌ ا٫يتعاّ ايتعاقس ،ٟؾُشٌ ايعكس املتُجٌ بايعًُ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت
ٜػع ٢ايططؾإ إىل حتكٝكٗا ،أ ٚبعباض ٠أخط ٣ا٭زا ٤املُٝع يًعكس ٖ ٛايص ٟحيسز ستٌ
ا٫يتعاّ املتُجٌ با٭زا٤ات ايتعاقس ١ٜاييت تتكطض باتؿام اٱضازات ٚ .قس ْص املاز)1163( ٠
ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞعً ٢أْ٘ ( ٜٓصب ستٌ ا٫يتعاّ عً ٢أزا ٤ساضط أٚ
َػتكبًٜٓٚ .ٞبػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛعٓٝاً ا ٚقاب ً٬يًتعٝنيٜٚ .ه ٕٛا٭زاَ ٤عٓٝاً عٓسَا ٜصنط يف
ايعكس ،أ ٚبايطدٛع إىل ا٭عطاف أ ٚايع٬قات ايػابك ١يٮططاف ،ز ٕٚإٔ ٜه َٔ ٕٛايططٚضٟ
ايتٛصٌ إىل اتؿام دسٜس ب .)5()ِٗٓٝؾُشٌ ا٫يتعاّٚ ،نُا أؾطْا غابكاً ٖٛ ،ا٭زا ٤ايصٟ
(1) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.123.
(2) Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. Contrats Civils
et Commerciaux . 6e edition. Dalloz. 2002. P.29.
) (1جاك غستان .المطول في القانون المدني .مصدر سابق .ص.740
(4) l'objet du contrat peut être d'abord compris comme l'opération
juridique envisagées par les parties. Cette operation s'ordonne
autour de l'obligation principale du contrat, de son obligation
fondamentale ou essentielle, l'objet du contrat désigne ici la
prestation à propos de laqelle se noue L'accord de volontés .
Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. op Cit. P.29.
(5) Article 1163 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2 (L'obligation a pour objet une prestation présente ou
future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
=La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du
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ٜتٛدب عً ٢ا٭ططاف ايكٝاّ ب٘ ،إ ٫أْ٘ ٜتبني َٔ ْص ٖص ٙاملاز ٠ادتسٜس ٠بأْٗا أؾاضت إىل
ايؿ ٤ٞستٌ ايعكسٚ ،اؾرتط ٚدٛز احملٌٚ ،شيو بإٔ ٜه ٕٛا٭زا ٤ساضطاًٚ ،ايصٜ ٟتُجٌ
بايٛدٛز اذتكٝك ،ٞأ ٟإٔ ٜٓصب ا٭زا ٤عً ٢ؾَٛ ٤ٞدٛز ؾعٚ ً٬ق ايتعاقس(ٜٓ ٫ٚ ،)1عكس
ايعكس إشا مل ٜهٔ شيو ايؿَٛ ٤ٞدٛزاً ٚق اتؿام اٱضازات( .)2نُا اؾرتط املاز)1163( ٠
إٔ ٜه ٕٛا٭زا ٤ممهٓاً َٚعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝني .ؾا٭زآٜ ٤بػ ٞإٔ ٜه ٕٛممهٓاً ،إش  ٫ايتعاّ
مبػتشٜٚ .)3(ٌٝتعًل ؾطط اٱَهإ مبشٌ ا٫يتعاّ ْؿػ٘ ز ٕٚستٌ ايعكس ،ؾايعكس ٜٓ ٫عكس
أص ً٬إشا مل ٜهٔ ايؿَٛ ٤ٞدٛزاً أ ٚقاب ً٬يًٛدٛز عً ٢ا٭قٌ يف املػتكبٌ( .)4نُا ٜٓبػ ٞإٔ
ٜه ٕٛايؿ ٤ٞستٌ ايعكس َعٓٝاً أٜطاً أ ٚقاب ً٬يًتعني عً ٢ا٭قٌ يهٜ ٞه ٕٛايعكس

صشٝشاً(ٜٚ .)5عس ؾطط تعٝني احملٌ أ ٚقابًٝت٘ يًتعٝني َٔ أِٖ ايؿطٚط اييت ٜٓبػ ٞإٔ
ٜتػِ بٗا احملٌ ٚؾكاً يًتعس ٌٜادتسٜس ،٭ْ٘ ؾطط َػتُس َٔ طبٝعَ ١طُ ٕٛايعكس ْؿػ٘،
ٚايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜه٪َ ٕٛنساً ٚؾكاً املاز )1128( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ٫ٚ .ٞ

ٜه ٕٛاملطُ٪َ ٕٛنساً ،إ ٫إشا نإ َعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ) .(6إ ٫أْ٘ إشا مل ٜتِ
تعٝني ْٛع ١ٝا٭زا ٤ايصٜٓ ٟبػ ٞعً ٢املًتعّ ايكٝاّ ب٘ يف ايعكسٚ ،مل تهٔ قابً ١يًتعٝني
أٜطاً ،ؾإٕ َصري ايعكس ٜ ٫ه ٕٛايبط ٕ٬عً ٢ايطغِ َٔ شيو .ؾكس مسح ايتعس ٌٜادتسٜس
يًُس ٜٔإٔ ٜكسّ أزآٜ ً٤ػذِ َع ايتٛقعات املؿطٚع ١يًُتعاقسٚ ،ٜٔتػتعني احملهُ ١بج٬ث١
عٛاٌَ يف تعٝني ا٭زا ٤ايتعاقس ٖٞٚ ،ٟطبٝع ١ا٭زاْ ٤ؿػ٘ ٚايعطف ٚق ١ُٝاملكابٌٚ .شيو
=contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures
des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire).
(1) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.120.
(2) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.212.
(3) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.121.
(4) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.225.
(5) Jacques Ghestin. Traité de droit civil: La formation du contrat .
Troisieme Edition.Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1993. P.665.
(6) L'objet, la cause et l'absence de la référence aux bonnes
mœurs suite à la réforme du droit du contrat
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني:
http://magalie-guerrero.over-blog.com/2016/08/l-ordonnance-du-10fevrier-2016-portant-reforme-du-droits-des-obligations-modifie-laregle-des-conditions-de-validite-du-contrat-l-a
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مبكتط ٢املاز )1166( ٠ادتسٜس ٠اييت أضٝؿ إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞاييت ْص
عً ٢أْ٘ (عٓسَا  ٫تهْٛ ٕٛع ١ٝا٭زاَ ٤ع ١ٓٝأ ٚقابً ١يًتعٝني مبكتط ٢ايعكس ،ؾإْ٘ ٜٓبػٞ
عً ٢املس ٜٔإٔ ٜكسّ أزاٜ ً٤تؿل َع ايتٛقعات املؿطٚع ١يٮططاف بايٓعط إىل طبٝعت٘
ٚا٭عطاف ايػا٥سٚ ٠ق ١ُٝاملكابٌ)( .)1إ ٫أْ٘ ٚاغتجٓا َٔ ً٤ؾطط ٚدٛب تعٝني ا٭زا٤ات
ايتعاقس ١ٜباتؿام إضازات ا٭ططاف ؾكس أداظت املاز )1164( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞتعٝني تًو ا٭زا٤ات بإضاز ٠أسس ا٭ططاف املتعاقس ٠مبؿطز ٙخطٚداً عٔ ايكٛاعس
ايعاَ ١املتعًك ١مبطُ ٕٛايعكسٚ ،شيو عٓسَا مسش با٫تؿام عً ٢حتسٜس ايجُٔ يف عكٛز
ا٭طط ) (Les contrats cadreباٱضاز ٠املٓؿطز ٠٭سس ا٭ططاف املتعاقس ٠زٕٚ

اٯخط( .)2إش ْص عً ٢أْ٘ (جيٛظ ا٫تؿام يف عكٛز ا٭طط عً ٢إٔ ٜتِ حتسٜس ايجُٔ باٱضاز٠
املٓؿطز ٠٭سس ايططؾني املتعاقسٜٚ ،ٜٔكع عً ٢عاتك٘ عب ٤إثبات املكساض عٓسَا ٜطاز ايتشكل
َٔ شيوٚ ،يف ساي ١ايتعػـ يف حتسٜس ايجُٔ ؾإْ٘ ميهٔ ضؾع زع ٣ٛإىل ايكاض ٞيطًب

(1) Art.1166 :( Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée
ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une
prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en
considération de sa nature, des usages et du montant de la
contrepartie).
) (1عرف جانب من الفقو الفرنسي عقد اإلطار بأنو اتفاق أولي أو ابتدائي يترتب عميو التزام
رئيس بالقيام بعمل يشتمل عمى إبرام عقود الحقة تعرف بعقود التطبيق أو التنفيذ ,والتي
يسعى األطراف عن طريقيا إلى تنفيذ تعيداتيم عن طريق عقود بيع نيائية .وييدف

ىذا االتفاق إلى تحديد بعض الشروط الجوىرية لتمك العقود في حين تترك مسألة تقدير
الثمن لكي تتم من خالل العقود الالحقة والتي يشكل ىذا العقد اطا اًر ليا .لمزيد من

التفصيل ينظر:
Philippe Malaurie et Laurent Aynès. Droit Civil. Les contrats
spécieux. DEFRENOIS, Edition juridique associées. 2003, p.523.
وعرفو فقييان آخران بأنو اتفاق يسمح لؤلطراف تحديد العناصر الجوىرية التفاقيم,
والتي يمتزمون بأتباعيا فيما يبرمونو من عقود الحقة دون تحديد الثمن ,ويتمثل االلتزام
الجوىري المترتب عمى عقد اإلطار بااللتزام بإبرام عقود التطبيق أو عقود التنفيذ
الالحقة .لمزيد من التفصيل ينظر:
Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. op Cit. P.870.
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اذتص ٍٛعً ٢ايتعٜٛطاتٜٚ ،صاض إىل ؾػذ ايعكس عٓس ا٫قتطاٚ .)1()٤ناْ اهل ١٦ٝاملٛغع١
حملهُ ١ايٓكض ايؿطْػ ١ٝقس أداظت يف أضبع ١قطاضات صسضت عٓٗا يف ا٭ َٔ ٍٚناْ ٕٛا٭/ٍٚ
زٜػُرب عاّ  1995حتسٜس ايجُٔ باٱضاز ٠املٓؿطز(La détermination unilatérale) ٠
نُا أداظت يف ايٛق ْؿػ٘ عسّ حتسٜسَ ٙبسٝ٥اً يف عكٛز ا٭طط .ؾٝذٛظ غٝاب حتسٜس ايجُٔ
َبسٝ٥اً عٔ عكٛز ايتٛضٜس ،أ ٚحتسٜس ٙباٱضاز ٠املٓؿطز ٠٭سس ايططؾنيَٚ ،ع شيو ٜبك ٢ايعكس
اٱطاض ٟصشٝشاً(ٚ .)2عً ٢ايطغِ َٔ غٝاب ايٓص ايتؿطٜع ،ٞؾكس اغتُط ايعٌُ مبكتط٢
ٖص ٙايكطاضات ا٭ضبع ١يؿرت ٠ظَٓ ١ٝط ،١ًٜٛإىل إٔ أدط ٣املؿطع ايؿطْػ ٞتعس ًٜ٘ا٭خري،
ٚايص ٟمسح مبكتطا ٙبتشسٜس ايجُٔ يف عكٛز ا٭طط باٱضاز ٠املٓؿطز ٠٭سس ايططؾني
املتعاقس .ٜٔأَا ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟؾكس عس َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ضنٓاً َػتك َٔ ً٬أضنإ
ايعكس ايطضاٚ ،ٞ٥تًعب بٓٛز ايعكس زٚضاً نبرياً يف حتسٜس املكابٌٚ ،ايص ٖٛ ٟسل أَ ٚصًش١
أَٓ ٚؿع ١أ ٚؾا٥س ٠ت ٍٚ٪إىل أسس ايططؾني املتعاقس ٜٔيف َكابٌ اَتٓاع عٔ عٌُ أ ٚخػاض ٠أٚ
َػٚ٪ي ١ٝأ ٚأشٜ ٣تشًُ٘ ايططف اٯخط(.)3
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع :ٟعً ٢ايطغِ َٔ عسّ عس ستٌ ايعكس نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ
ايعكس ايطضا ٞ٥يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ،ٟإ ٫أْ٘ ٜهاز ٜتساخٌ َع ضنٔ َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس.
ٚ٭ٕ َكابٌ ا٫يتعاّ جيػس ؾهط ٠تكابٌ ا٭زا٤ات ايتعاقس ،١ٜؾإْ٘ ٜٓط ٟٛضُٓٝاً عً ٢ستٌ
ايعكسٚ ،بايتاي ٞستٌ ا٫يتعاّ أٜطاً .٭ْ٘ أثط َٔ آثاض ايعكسٜٚ .تطُٔ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝعٟ
ْعاَاً قاْْٝٛاً آخط ٜتشسز مبكتطاٚ ٙدٛز أ ٚعسّ ٚدٛز ستٌ ايعكس ٖٛٚ ،اغتشاي ١تٓؿٝص
ا٫يتعاّ ايٓاؾ ٧عٔ ستٌ ايعكسٚ ،ايص ٟتٓاٚي٘ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اْ٫هًٝع ٟايعطيف غري
املهتٛب ٚاملبين عً ٢ايػٛابل ايكطا ١ٝ٥يف ْعاّ قاْ ْٞٛآخط غري أضنإ ايعكسٜٚ .كصس ب٘

(1) Article 1164 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2: (Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le
prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour
elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus
dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande
tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la
résolution du contrat ).
(2) Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. op Cit. P.146.
(3) Pamela R. Tepper. op Cit, P.81.
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اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاّ ايتعاقس ٟاي٬سل عً ٢إبطاّ ايعكس(ٚ ،)1شيو بػبب ٖ٬ى ستٌ ايعكس(،)2
ؾتكط ٞاحملهُ ١بؿػذ ايعكس ٚإعؿا ٤ا٭ططاف املتعاقس َٔ ٠ايتعاَاتٗا ايتعاقس ١ٜهل٬ى ستٌ
ايعكس(َ ٖٛٚ .)3ا أخصت ب٘ احملهُ ١يف سهُٗا ايصازض يف قط ١ٝيف قط(Taylor v. ١ٝ
)ٚ Caldwell 1863اييت تتًدص ٚقا٥عٗا( )4باغت٦ذاض املسع ٞايػٝس )(Taylor
يكاع ١اذتؿ٬ت املٛغٝكٚ ١ٝاذتسا٥ل املًشك ١بٗا ٚاملعطٚؾ ١بـ)(Surrey Gardens & Music Hall
َٔ املسع ٢عً ٘ٝايػٝس )َ (Caldwellايو تًو ايكاع ١ٱسٝا ٤أضبع ١سؿ٬ت َٛغٝكَٔ ١ٝ
ارتاَؼ عؿط َٔ سعٜطإ ٚست ٢ايتاغع عؿط َٔ آب عاّ  .1863إ ٫أْ٘ ٚقبٌ ايبس ٤بإسٝا٤

تًو اذتؿ٬ت ؾب سطٜل ٖا ٌ٥ايتِٗ ايكاعٚ ،١أز ٣إىل تسَريٖا تسَرياً ناَٚ .)5(ً٬قس ثب بإٔ
ْؿٛب اذتطٜل مل ٜهٔ بتكصري َٔ ايططؾني .ؾأقاّ املسع ٞايسع ٣ٛعً ٢أغاؽ اٱخٍ٬

با٫يتعاَات ايعكس .١ٜاعرتض عً ٢صطاَ ١تًو ايكاعسٚ ٠شنط احملهُ ١بكػٛتٗا ٚإدشاؾٗا،
ؾكط احملهُ ١يف سهُٗا ايص ٟأصسض ٙايكاض (Blackburn) ٞبؿػذ ايعكس ٚإعؿا٤
املسع ٢عً َٔ ٘ٝايتعاَات٘ ايتعاقس ،١ٜهل٬ى ستٌ ايعكس عً ٢أغاؽ َبسأ اغتشاي ١تٓؿٝص
ا٫يتعاّ ايتعاقسٚ ،ٟايص ٟمبكتطاٜ ٙعؿ ٢املس ٜٔاملسع ٢عً َٔ ٘ٝايتعاَات٘ ايتعاقس ،١ٜإشا
اغتشاٍ عً ٘ٝتٓؿٝصٖا بػبب أدٓيب  ٫ميهٔ زؾع٘ أ ٚتٛقع٘( .)6أَا زتطز اٱضٖام

(1) Janet O'Sullivan & Jonathan Hilliard. The Law Of Contract.
Seventh Edition. Oxford University Press.2016. P.335.
(2) Paul Richards, law of contract, fourth Edition, financial times,
pitman publishing, 1999. p.288.
(3) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, Atiyah's Introduction to the
Law of Contract. Sixth edition, Clarendon Press, Oxford, 2005,
P.148.
) )4لمزيد من التفصيل حول القضية ينظر الموقع االلكتروني:
https://www.lawteacher.net/cases/taylor-v-caldwell.php
(5) Sir William Anson, principles of English law of contract, London
Macmillan at the clarendon press, 1879. P.316.
(6) Ewan Mckendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. Fifth
Edition. Oxford University Press. 2012. P.704.
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) (Hardshipايص ٟقس ٜتعطض ي٘ أسس ايططؾني املتعاقس ٜٔؾٜ ٬هؿ ٞعس شات٘ يؿػذ
ايعكس ٚإعؿا ٤شيو ايططف َٔ ايتعاَات٘ ايتعاقس.)1(١ٜ
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق :ٞإٕ ستٌ ا٫يتعاّ ٖ ٛتٓؿٝص َا اتؿك عً ٘ٝإضازات
ا٭ططاف املتعاقسٜٚ ،٠ه ٕٛعُ ً٬أ ٚاَتٓاعاً عٔ عٌُ أْ ٚكٌ سل عٝين(ٚ .)2قس ْص املاز٠
( َٔ )126ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞعً ٢أْ٘ ( ٫بس يهٌ ايتعاّ ْؿأ عٔ ايعكس َٔ ستٌ ٜطاف
إيٜ ٘ٝه ٕٛقاب ً٬ذتهُٜ٘ٚ ،صح إ ٜه ٕٛاحملاٍ َا ،ً٫عٓٝاً نإ ا ٚزٜٓاً آَ ٚؿع ،١ا ٚأٟ
سل َاي ٞآخط نُا ٜصح إ ٜه ٕٛعُ ً٬ا ٚاَتٓاعاً عٔ عٌُ)ٜٚ .ؿرتط يف احملٌ ،غٛا ٤أنإ
ست ً٬يًعكس أّ ي٬يتعاّ تٛاؾط ث٬ث ١ؾطٚط يهٜ ٞه ٕٛايعكس صشٝشاً :ا٭ ٍٚإٔ ٜه ٕٛاحملٌ
َٛدٛزًا أ ٚممهٓاًٚ .ايجاْ ٞإٔ ٜهَ ٕٛعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝنيٚ .ايجايح إٔ ٜه ٕٛقاب ً٬يًتعاٌَ
ؾ ٘ٝأَ ٚؿطٚعاًٚ .بايٓػب ١إىل ؾطط ايتعٝني أ ٚايكابً ١ٝيًتعٝني ؾٓٝطبل عً ٢احملٌ عًُ َٛا
غٛا ٤أنإ ست ً٬يًعكس أّ ست ً٬ي٬يتعاّ( .)3ؾُشٌ ا٫يتعاّ عُ ً٬نإ أّ اَتٓاعاً عٔ عٌُ
ٜٓبػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛعٓٝاً تعٓٝٝاً ناؾٝاً ْاؾٝاً يًذٗاي ١ايؿاسؿ ،١أ ٟخً َٔ ٙٛايػطض) .(4أ ٚقابً٬

يًتعٝني عً ٢ا٭قٌٜٚ .صح ايؿْ ٤ٞؿػ٘ إشا نإ ستٌ ا٫يتعاّ ٜتُجٌ باٱعطا .(5)٤نُا
ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛستٌ ايعكس َعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝني ،بتشسٜس ا٭غؼ اييت ٜتِ يف ضٗ٥ٛا

(1) Michael Furmston. Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract,
Fifteenth Edition, Oxford University Press, 2007, P.723.
) (1د .عبد الرزاق أحمد السنيوري .الوسيط في شرح القانون المدني .الجزء األول .نظرية
االلتزام بوجو عام .مصادر االلتزام .العقد-العمل غير المشروع-االثراء بال سبب-

القانون .منشأة المعارف باإلسكندرية .1004.ص.167
) (1د .منذر الفضل .الوسيط في شرح القانون المدني .دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي
والقوانين المدنية العربية واألجنبية معززة بآراء الفقو وأحكام القضاء .منشورات آراس.
أربيل .1001 .ص.647

( )4د .مصطفى إبراىيم الزلمي .االلتزامات في الشريعة االسالمية والتشريعات المدنية
العربية .الجزء األول .شركة السعدون لمطباعة والنشر والتوزيع المحدودة .بغداد .دون
سنة طبع .ص.646
( )4د .حسن عمي الذنون ،أصول االلتزام ،مطبعة المعارف ،بغداد ،6970 ،ص.607
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تع .(1)٘ٓٝٝغٛا ٤أنإ عٓٝاً َع ١ٓٝبايصات أّ ؾ٦ٝاً َعٓٝاً بٓٛع٘(ٚ .)2قس قط بصيو ايؿكط٠
ا٭ٚىل َٔ املاز َٔ )128( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞاييت ْص عً ٢أْ٘ ( ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ
ستٌ ا٫يتعاّ َعٓٝاً تعٓٝٝاً ْاؾٝاً يًذٗاي ١ايؿاسؿ ١غٛا ٤نإ تع ٘ٓٝٝباٱؾاض ٠اي ٘ٝأ ٚاىل
َهاْ٘ ارتاص إ نإ َٛدٛزاً ٚق ايعكس ا ٚببٝإ اٚ٫صاف املُٝع ٠ي٘ َع شنط َكساض ٙإ
نإ َٔ املكسضات ،ا ٚبٓش ٛشيو مما تٓتؿ ٞب٘ ادتٗاي ١ايؿاسؿٜ ٫ٚ ١هتؿ ٢بصنط ادتٓؼ عٔ

ايكسض ٚايٛصـ) .ؾإشا مل ٜتعني احملٌ تعٓٝٝاً ناؾٝاً ْاؾٝاً يًذٗاي ١ايؿاسؿ ،)3(١أ ٚمل ٜهٔ

قاب ً٬يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ نإ ايعكس باطٜٚ .(4)ً٬ؿرتط أخرياً إٔ ٜه ٕٛستٌ ايعكس َؿطٚعاً،
بإٔ ٜه ٕٛقاب ً٬يًتعاٌَ ؾٚ .٘ٝإٔ  ٫خيطز عٔ ايتعاٌَ بطبٝعت٘ أ ٚعهِ ايكاْْٚ .)5(ٕٛكرتح

ْٚكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜٛضز ْصاً يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞحيسز ؾ ٘ٝستت ٣ٛأٚ
َطَُ ٕٛكتط ٢ايعكس ايص ٟاختًؿ آضا ٤ايؿك٘ ا٫غ َٞ٬يف حتسٜس ستتٛاٚ .ٙإٔ ٜطاع ٞيف
حتسٜسَ ٙؿٗ َ٘ٛا٭صً ٞاملكتبؼ َٔ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬ايصٜ ٟؿتٌُ عً ٢أسهاَ٘ أٚ
ا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عَٓ٘ ،ع إَهاْ ١ٝلمٛي٘ يًُؿٗ ّٛادتسٜس ايٛاغع ملطُ ٕٛايعكس
يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞايص ٟاؾتٌُ أٜطاً عً ٢ايؿطٚط ايتعاقس.١ٜ

( )6د .حسام الدين كامل األىواني .النظرية العامة لاللتزام الجزء األول ,المجمد األول
المصادر اإلرادية لاللتزام ,الطبعة الثالثة  ,جامعة عين شمس ،1000 ,ص.141
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املطهب انثاوً

انششوط انحعاقذٌة يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
تعس ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜدع٤اً َٔ َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞيف ْػدت٘
اذتسٜج ،١يصا ؾػٛف ْبشح يف ٖصا ادتع ٤املِٗ َٔ َطُ ٕٛايعكس َع َكاضْت٘ مبٛقـ
ايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ :ٞعً ٢ايطغِ َٔ إٔ املؿطع ايؿطْػٚ ٞغع َٔ ْطام
َطُ ٕٛايعكس يٝؿٌُ ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜؾطٜط ١عسّ شتايؿتٗا ٭سهاّ املازتني )(1170
 (1171)ٚادتسٜستني ايًتني أضٝؿتا إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞمبكتط ٢املطغّٛ

ايػايـ ايصنط) .(1إ ٫إٔ ٖٓاى ضأ ٟقس ِٜيف ايؿك٘ ايؿطْػ ٞنإ ٜطٚ ٣قبٌ صسٚض ٖصا
املطغ ّٛبؿرت ٠ط ١ًٜٛإٔ ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜتعس دع٤اً ٜ ٫تذعأ َٔ َطُ ٕٛايعكس(َٔٚ .)2
أبطظ ايؿطٚط اييت تسخٌ ضُٔ ْطام َطُ ٕٛايعكس ٖ ٞؾطٚط اٱعؿا ٤أ ٚايتؿسٜس َٔ

املػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜنؿطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكسٚ .١ٜنصيو ؾطط ايك ٠ٛايكاٖط،٠
ٚايص ٖٛ ٟعباض ٠عٔ بٓس تعاقسٜ ٟسضز يف ايعكسٜٚ ،ػتعٌُ نٛغ ١ًٝيتشكٝل غطض ضٝ٥ؼ ٖٛ
محا ١ٜايعكس ٚاحملاؾع ١عً َٔ (Sauvegarde du contrat) ٘ٝايعٚاٍ ٫ٚ ،غُٝا يف
ايعكٛز ايعَٓ ١ٝايساخًٚ ١ٝايسٚيٚ ،١ٝاييت ًٜعب ؾٗٝا ٖصا ايؿطط زٚضاً باضظاً بعسٚ ٙغ ١ًٝؾاعً١
ذتُا ١ٜايعكسٚ .حيكل ٖصا ايؿطط ٚظٝؿت٘ اذتُا ١ٝ٥بططٜكتني( :)3ا٭ٚىل ٖٚ ٞقـ ايعكس:
) (la suspension du contratعٓس ٚدٛز َاْع َ٪ق حي ٍٛز ٕٚتٓؿٝص ا٭زا٤ات
ايتعاقسٚ . ١ٜمبكتطٖ ٢ص ٙايٛظٝؿ ١اييت ٜططًع بٗا ٖصا ايؿطط ؾإٕ ايك ٠ٛايكاٖط ٠مل تعس

غبباً ٱْؿػار ايعكس تًكاٝ٥اً ٚبك ٠ٛايكاْٚ ،ٕٛاْكطا ٤ا٫يتعاَات املرتتب ١عً ،٘ٝإ ٫يف سا٫ت
?(1) French contract law Reform: what’s new
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8240d0ff684d-47b7-a6ea- a2f0b954f983
(2) Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. op Cit. P.97.
(3) Rochfelaire Ibara. L'aménagement de la force majeure dans le
contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure
dans les contrats internes et internationaux de longue durée. Thèse
pour le Doctorat en droit. Université de Poitiers, 2012. P.74.et 179.
>Disponible sur Internet <http://theses.univ-poitiers.fr
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َع ١ٓٝنٗ٬ى ايؿ ٤ٞستٌ ايعكس إشا نإ قُٝٝاًٚ ،اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاَات ايٓاؾ ١٦عٓ٘
ْٗاٝ٥اًٚ .ميهٔ هلصا ايؿطط إٔ ٜطتب أثط ٙاملتُجٌ بٛقـ تٓؿٝص ايعكس أ ٚتعًٝك٘ٚ ،تعطٌٝ
غطٜإ ا٫يتعاَات ايتعاقس ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ إىل سني ظٚاٍ أثط ايك ٠ٛايكاٖط ٫ٚ ،٠غُٝا يف سا٫ت
ايك ٠ٛايكاٖط ٠ادتعٚ ١ٝ٥امل٪قتٚ .١ايجاْ ٖٞ ١ٝتعس ٌٜايعكس )،(l'adaptation du contrat
إش تٓطٚ ٟٛظٝؿ ١ايتعس ٌٜايتعاقس ٟهلصا ايؿطط عً ٢ايعسٜس َٔ ايٛغا ٌ٥ايؿٓ ١ٝايتعاقس١ٜ
يتعس ٌٜايعكس ٚا٫يتعاَات ايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔٚ ،أبطظٖا إعاز ٠ايتؿاٚض عً ٢ايعكس عٓس تػري

ايعطٚف امل٬بػ ١ي٘(ٚ .)1دسٜط بايصنط ؾكس تبٓ ٢ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞاملؿٗ ّٛايٛاغع
يًك ٠ٛايكاٖط ،)2(٠خ٬ؾاً يكاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اْ٫هًٝعٚ ٟايص ٟقصط ٙعً ٢اذتازث ١ايطبٝع١ٝ

( )Act of Godاييت حتسخ بأَط اهلل تعاىل املػدِط يك ٣ٛايطبٝعٜٚ ،)3(١عسٖا ق ٠ٛطبٝع١ٝ
 ٫ميهٔ زؾعٗا أ ٚتٛقعٗا( .)4نُا ٜٓطَ ٟٛطُ ٕٛايعكس أٜطاً عً ٢ؾطط عسّ املٓاؾػ،١
ٚايصٜ ٟه ٕٛستعٛضاً نأصٌ عاَّ ،ا مل ٜتِ حتسٜس ٙضُٔ َسَٚ ٠هإ َعٓٝني(ٖٓٚ .)5اى
أٜطاً ؾطط تػري ا٭غعاض ) ٚ (La clause d'échelle mobileايص ٟغايباً َا جيطٟ

إزضاد٘ يف ايعكٛز ٱعاز ٠تكسٜط ايك ١ُٝا٭مس ١ٝيٮدٛض ٚا٭زا٤ات عً ٢أغاؽ ايتػٝريات
اذتاصً ١يف ق ِٝاقتصازَ ١ٜع ،)6(١ٓٝأ٪َ ٚؾطات أخط ٣ٱعاز ٠ايتكسٜط نػعط ايصٖب ،أٚ
عًُ ١أدٓبَ ١ٝع ،١ٓٝأ ٚأغعاض بعض احملاص ٌٝايعضاع ١ٝايطٝ٥ػ ١نايكُح(ٚ .)7قس ٜسضز َجٌ
ٖصا ايؿطط يف ايعكٛز ايعَٓ ١ٝأ ٚعكٛز املسٜٚ ٠عطف بؿطط إعاز ٠تكسٜط ايجُٔ:

(1) Rochfelaire Ibara.ibid. P.180.
(2) Francois terré. Philippe Simler, Yves Lequette. Droit Civil, Les
Obligations. 8e Edition. DALLOZ-SIREY. 2002. P.756.
(3) Ewan Mckendrick. Force Majeure and Frustration of contract,
Second Edition, Informa law from Routledge, 2013. P.8.
(4) Catherine Elliott & Frances Quinn, Tort Law, Eighth Edition,
PEARSON, Longman, 2011, P. 299.
(5) Vidal, les La clause de non-concurrence: les principales clauses des
contrats conclus entre professionnels , presses Universitaires
d'Aix-en-province. 1991 , p.83. et Boris Starck, Henri Roland et
Laurent Boyer. op Cit. P.230.
(6) Philippe Malaurie et Laurent Aynès. op Cit, p.169.
(7) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.256.
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) (La clause d'indexationعً ٢أغاؽ َ٪ؾطات َطدعٚ ،١ٝايص ٟميهٔ مبكتطاٙ

تعس ٌٜايجُٔ ٚؾكاً مل٪ؾط اقتصازٚ .)1(ٟدسٜط بايصنط ؾكس مسش املاز )1167( ٠ادتسٜس٠
اييت أضٝؿ إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبايطدٛع إىل َجٌ ٖص ٜٔاملعٝاض ٜٔيتشسٜس ايجُٔ،
أ ٚأَ ٟعٝاض آخط أقطب إيُٗٝا أٚ ٚثٝل ايصً ١بُٗا ،يف ساي ١عسّ ٚدٛزُٖا .إش ْص عً٢
أْ٘ (إشا نإ ٜٓبػ ٞحتسٜس ايجُٔ أ ٚأ ٟضنٔ آخط َٔ أضنإ ايعكس بايطدٛع إىل َ٪ؾط غري
قا ،ِ٥أ ٚمل ٜعس َٛدٛزاً ،أ ٚغري َتاح .ؾإْ٘ ميهٔ اغتبساي٘ باملعٝاض ا٭قطب إىل شيو
املعٝاض) (ٚ .)2أخرياً ؾكس ٜٓطَ ٟٛطُ ٕٛايعكس عًَ ٢ا ٜعطف بؿطط اٱضٖام:
) (La clause de hardshipأ ٚؾطط ايعطف ايطاضٚ ،٨ايص ٟميهٔ مبكتطا ٙتعسٌٜ

ا٫يتعاَات ايتعاقسْ .١ٜتٝذ ١ظطٚف طاض ١٥أزت إىل اخت ٍ٬ايتٛاظٕ ا٫قتصاز ٟبني ايططؾني،
ٚصاض بػببٗا تٓؿٝص أسس ايططؾني ٫يتعاَات٘ ايتعاقس ١ٜأنجط إضٖاقاً مما نإ عًٚ ٘ٝق إبطاّ

ايعكس(.)3
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝعٜ :ٟتُجٌ َطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٚ ،ٟنُا أؾطْا

غابكاً ،بؿهطتني ُٖا َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس ٚايبٓٛز ايتعاقسَٚ .١ٜا ُٜٓٗا ٖٓا ٖ ٛايبٓٛز
ايتعاقس ١ٜاييت تعس ؾطٚطاً تعاقسٚ ،١ٜتصٓـ إىل ث٬ث ١أْٛاع  ٖٞٚايؿطٚط
(ٚ )Conditionsايبٓٛز ايطآَٚ )Warranties( ١ايبٓٛز غري املػُا٠
(ٜٚ .)Innominate Termsهاز ايؿطط ٜه ٕٛايبٓس ا٭نجط أُٖ َٔ ١ٝبٗٓٝا ،٭ْ٘
ٜتصٌ ظٖٛط ايعكسٜٚ ،عس قًب٘ ايٓابض ٖٛٚ ،أَط س ٟٛٝأ ٚأغاغ ٞيتشكٝل ايػطض
ايطٝ٥ؼ َٔ ايعكسٚ .إشا أخٌ ب٘ أسس ايططؾني املتعاقس ،ٜٔؾإْ٘ حيل يًططف اٯخط املتططض،
ايتٛقـ عٔ تٓؿٝص ايتعاَات٘ ايٓاؾ ١٦عٔ ايعكسٚ ،املطايب ١بؿػد٘ ؾط ً٬عٔ ايتعٜٛطات(.)4

(1) Dennis Tallon. La détermination du prix dans les contrats. Etude de
droit comparé. Editions A. PEDONE. Paris. 1989. P.82.
(2) Article 1167 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2 (Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit
être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé
d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui
s'en rapproche le plus).
(3) Philippe Malaurie et Laurent Aynès. op Cit, p.237.
(4) Robert Duxbury, op. cit, P.37.
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َٚا ُٜٓٗا يف ٖصا اجملاٍ ٖ ٛايؿطط ايٛعس ٟايصٜ ٟعس ؾططاً تكٝٝسٜاً( ٖٛٚ ،)1بٓس تعاقسٟ
ًٜتعّ مبكتطا ٙأسس ايططؾني بايكٝاّ بعٌُ َعنيٚ ،يف ساي ١عسّ تٓؿٝص ٙهلصا ايعٌُ ،ؾإٕ
شيو ٜعس إخ ٫ً ٬بايتعاَ٘ ايٓاؾ ٧عٔ ايعكس(.)2
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق :ٞأقاّ املؿطع ايعطاق ٞايعكس عَُٛاً عً ٢ث٬ث ١أضنإ
ٖ ٞايرتاضٚ ٞاحملٌ ٚايػببٜ ٫ٚ ،عاٍ َتُػهاً بطنٔ ايػبب .إ ٫أْ٘ ٚعً ٢ايطغِ َٔ شيو
ؾكس تبٓ ٢بعض املؿاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛاييت تكرتب َٔ َؿَٗ ّٛطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ،ٞنُكتط ٢ايعكس ٚضنٔ احملٌ ْؿػ٘ .ؾط ً٬عٔ ايؿطط املكرتٕ بايعكس ،أَ ٚا ٜعطف
أٜطاً بايؿطط ايتكٝٝسٚ ،ٟايص ٖٛ ٟاتؿام ٜتٓا ٍٚآثاض ايعكس بايتأنٝس أ ٚايتعسٜٚ .ٌٜتِ
تعس ٌٜآثاض ايعكس إَا بإضاؾ ١ايتعاّ دسٜس يٝؼ َٔ َكتط ٢ايعكس أ ٚاغتبعاز ايتعاّ َٔ
َكتط ٢ايعكس( .)3إش ٚضع ي٘ املؿطع ايعطاق ٞقاعس ٠عاَ ١مبكتط ٢املازَٔ )131( ٠
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ .(4)ٞاييت أداظت ؾكطتٗا ا٭ٚىل إٔ ٜكرتٕ ايعكس بؿطط ٪ٜنس َكتطاٙ

) (6يصنف الشرط في القانون االنكميزي ,وكما ىو الحال بالنسبة إلى القانون المدني العراقي,
إلى نوعين :األول ىو الشرط التعميقي ( )Contingent Conditionالذي يعمق عميو

إما نشوء االلتزام أو زوالو .فإذا عمق عميو نشوء االلتزام ,فيكون شرطاً سابقاً

( ,)Condition Precedentوىو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يتوقف عميو وجود
العقد ونشوء االلتزام .ويقابمو الشرط الواقف في القانون المدني العراقي .أما إذا عمق عميو

انقضاء االلتزام أو زوالو ,فيكون شرطاً الحقاً ( )Condition Subsequentوىو أمر

مستقبل غير محقق الوقوع يتوقف عميو زوال العقد وانقضاء االلتزام .ويقابل الشرط
الفاسخ في القانون المدني العراقي .والثاني ىو الشرط الوعدي

()Condition Promissory

الذي يعد شرطاً تقييدياً أو مقترناً بالعقد .لمزيد من التفصيل عن الشرط في القانون

االنكميزي ينظر:

Ewan McKenderick, Contract law, op. cit, P.211.
(2) Michael Furmston, op. cit , P.194.
) (1عمي ىادي عموان .شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية .رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية
القانون ،جامعة بغداد .6990 .ص.10

( )4نصت المادة ( )616من القانون المدني العراقي عمى أنو ( -6يجوز أن يقترن العقد
بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمو أو يكون جارياً بو العرف والعادة  -1كما يجوز أن يقترن
بشرط فيو نفع ألحد العاقدين أو لمغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً لمنظام العام=
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أ ُ٘٥٬ٜ ٚأٜ ٚه ٕٛداضٜاً ب٘ ايعطف ٚايعاز .٠نُا أداظت ايؿكط ٠ايجاْٖ َٔ ١ٝص ٙاملاز٠
يًعاقس ٜٔإٔ ٜؿرتطا اقرتإ عكسٖا بؿطط ،عً ٢أغاؽ إٔ ٖصا ايؿطط ؾْ ٘ٝؿع ٭سسُٖا أٚ
يًػري .طاملا أْ٘ يٝؼ ممٓٛعاً قاْْٛاً أ ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزابٚ ،إٚ ٫قع ايؿطط
باطٚ .ً٬يف ٖص ٙاذتايٜ ١بطٌ ايؿطط ٚسسٜٚ ٙبك ٢ايعكس قاُ٥اً .إ ٫إشا نإ ايؿطط ٖ ٛايساؾع
إىل ايتعاقس ؾٝبطٌ ايعكس نً٘( .)1نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜ ٫ه ٕٛايؿطط َٓاقطاً ملكتط ٢ايعكس،
ٚاملتُجٌ مبطُ ٕٛايعكس ،أ ٚا٫يتعاَات ا٭غاغ ١ٝأ ٚادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ ايعكس(ٚ .)2أخرياً

ؾإْٓا ْٛص ٞاملؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜطٝـ ؾكط ٠ثايج ١إىل املاز َٔ )131( ٠ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايعطاق ٞتبطٌ نٌ ؾطط تكٝٝس ٟأَ ٚكرتٕ بايعكس جيطز َكتط ٢ايعكس أَ ٚطُ ْ٘ٛأٚ
ا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔ ستتٛاٖا أ ٚايػاَٗٓ ١ٜاٚ ،شيو أغ ٠ٛباملاز)1170( ٠
ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ .ٞستٚ ٢إٕ مل ٜهٔ شتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزابَ ،ا زاّ
ٜػًب َكتط ٢ايعكس أ ٚا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔ غاٜتٗا اييت ٚضع َٔ أدًٗا.
ٚشيو يعسّ نؿا ١ٜايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز َٔ )131( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞاييت قصطت
إبطاٍ ايؿطط املكرتٕ بايعكس عً ٢ن ْ٘ٛشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزاب ،غٛا ٤أنإ ٖ ٛايساؾع
إىل ايتعاقس أّ .٫
املبحث انثانث

اجلزاء املرتجب عهى ختهف ششوط مضمىن انعقذ

يف انقاوىوني انفشوسً واملقاسن
نٓا قس أؾطْا غابكاً إىل إٔ املاز )1128( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞعست
َطُ ٕٛايعكس ضنٓاً دسٜساً َٔ أضنإ ايعكسٚ ،اؾرتط يصشت٘ تٛاؾط ؾططني .ا٭ ٍٚإٔ
=أو لآلداب واال لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط ىو الدافع إلى التعاقد فيبطل
العقد أيضاً).

) (6د .عصمت عبد المجيد بكر ،نظرية العقد في القوانين المدنية العربية ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،1064 ،ص .416ينظر أيضاً :د .ياسين محمد الجبوري ،الوجيز في
شرح القانون المدني األردني ،الجزء األول ،مصادر الحقوق الشخصية ،مصادر

االلتزامات ،دراسة موازنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،1008 ،ص.417
) (1د .ياسين محمد الجبوري ،مصدر سابق ،ص.419
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ٜه ٕٛاملطَُ ٕٛؿطٚعاًٚ ،ايجاْ ٞإٔ ٜه٪َ ٕٛنساً ٚ .قس ضتب ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس
ايتعس ٌٜادتسٜس دعا ً٤عً ٢ختًـ أسس ٖص ٜٔايؿططني أ ٚنًُٗٝاٚ .٭ٕ َطُ ٕٛايعكس
ٜٓط ٟٛأٜطاً عً ٢ايؿطٚط ايتعاقس ،١ٜؾػٛف ْبشح أٜطاً ادتعا ٤املرتتب عً ٢تعػـ تًو
ايؿطٚط أ ٚعسّ حتكٝكٗا يًػطض ايصٚ ٟضع َٔ أدً٘ ٚنُا ٜأت:ٞ
املطهب األول

اجلزاء املرتجب عهى ختهف ششط املششوعٍة
إٕ ايبشح يف ادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًـ ؾطط املؿطٚعٜ ١ٝػتًعّ َٓا زضاغ١
َٛقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٖ َٔ ٞصا املٛضٛع بعس ايتعس ٌٜادتسٜس ثِ َكاضْت٘ مبٛقـ
ايكاْْٛني اٱْهًٝعٚ ٟايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ :ٞنٓا قس أؾطْا غابكاً إىل إٔ املاز )1128( ٠ادتسٜس٠
َٔ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞاييت سسزت ا٭ضنإ ادتسٜس ٠يًعكس يف ٖصا ايكاْ ٕٛاؾرتط
إٔ ٜهَ ٕٛطُ ٕٛايعكس َؿطٚعاً ٪َٚنساًٜٚ .ك ّٛؾطط املؿطٚع ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػَ ٞكاّ ضنٔ ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ،١بعس ايػا ٤ايػبب ْٗاٝ٥اً مبؿٗ َ٘ٛايكسِٜ

ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝسٚ ،١ٜاملتُجٌ بػبب ا٫يتعاّ أ ٚملاشا ايتعّ املسٜٔ؟(ٚ ،)1ايص ٟصاض
عس ِٜايؿا٥س .٠ؾشٌ ٖصا ايؿطط ستٌ ضنٔ ايػبب ٚؾكاً ملؿٗ ّٛايٓعط ١ٜاذتسٜجٚ ١املتُجٌ
بايباعح ايساؾع عً ٢ايتعاقس ،أَ ٚا ٜعطف باملؿٗ ّٛايكطا ٞ٥يًػببٚ ،ايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
َؿطٚعاً زاُ٥اً .ؾايػبب ٚؾكاً ملؿٗ َ٘ٛاذتسٜح مل ٜتِ إيػاْٗ ٙ٩اٝ٥اًٚ .نٌ َا سسخ ٖٛ
إزَاد٘ باحملٌ حت َؿٗ ّٛؾطط َؿطٚع ١ٝضنٔ َطُ ٕٛايعكسٚ .قس مت شيو بإيػا ٤املاز٠
( )1131ايكسمي َٔ ١ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞاييت مجع بني َؿٗ ّٛايػبب يف ايٓعطٜتني،
ٚاييت ناْ تٓص عً ٢إٔ (ا٫يتعاّ ز ٕٚغبب أ ٚيػبب ،أ ٚيػبب َ ،ّٖٛٛأ ٚغري َؿطٚع
 ٫ترتتب عً ٘ٝأ ١ٜآثاض)(ٚ .)2نصيو املاز )1133( ٠ايكسمي ١اييت اؾرتط يعسّ َؿطٚع١ٝ
ايػبب إٔ ٜه ٕٛستعٛضاً قاْْٛاً أ ٚشتايؿاً يٰزاب ايعاَ ١أ ٚيًٓعاّ ايعاّ(ٚ ،)3اييت ناْ
تٓص عً ٢أْ٘ ( ٜه ٕٛايػبب غري َؿطٚع عٓسَا ٜه ٕٛستعٛضاً قاْْٛاً أ ٚشتايؿاً يٰزاب

(1) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.308.
(2) Article (1131): (L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause,
ou sur une cause illicit, ne peut avoir aucun effet) .
(3) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.307.
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ايعاَ ١أ ٚيًٓعاّ ايعاّ)(ٚ .)1يف َكابٌ إيػاٖ ٤ص ٜٔايٓصني ؾكس اؾرتط املؿطع ايؿطْػٞ
يتشكٝل ؾطط املؿطٚع ١ٝمبكتط ٢املاز )1162( ٠ادتسٜس ٠ايػايؿ ١ايصنط عسّ شتايؿ ١ايعكس
يًٓعاّ ايعاّ بؿطٚط٘ ٚمبكاصس ،ٙغٛا ٤أزضنتٗا ا٭ططاف املتعاقس ٠أّ مل تسضنٗاٚ .قس
سسزت املاز )1178( ٠ادتسٜس ٠اييت أضٝؿ إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞادتعا ٤املرتتب
عً ٢ختًـ ؾطط َؿطٚع ١ٝاملطُ ٕٛببط ٕ٬ايعكس ،٭ْ٘ ٜه ٕٛقس اؾتكط يف َجٌ ٖص ٙاذتاي١

إىل ضنٔ َٔ أضناْ٘) .(2إش ْص عً ٢أْ٘ (ٜعس باط ً٬ايعكس ايصٜ ٫ ٟػتٛيف ا٭ضنإ املطًٛب١
يصشت٘ٚ ،عً ٢ايكاض ٞإٔ ٜكط ٞببط َٔ ْ٘٬تًكاْ ٤ؿػَ٘ ،امل ٜجب شيو با٫تؿام

املؿرتى بني ا٭ططافٚ .إشا أبطٌ ايعكس ؾإْ٘ ٜعس غري َٛدٛز عً ٢اٱط٬م)(.)3
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاٱْهًٝع :ٟأخص ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟمببسأ عسّ املؿطٚعٚ ،١ٝايصٟ
مبكتطا ٙتبطٌ ايعكٛز إَا يهْٗٛا غري َؿطٚع ١أ ٚيهْٗٛا باطًٚ ،)4(١شيو ملدايؿتٗا يٓص
تؿطٜع ٞأ ٚيكٛاعس ايٓعاّ ايعاّٜٚ .صٓـ ايعكس غري املؿطٚع بسٚض ٙإىل ْٛعني :ا٭ٖٛ ٍٚ

ايعكس غري املؿطٚع مبكتطْ ٢ص ايتؿطٜع ٖٛٚ ،شيو ا٫تؿام ايص ٟحيعط إبطاَ٘ بٓص
تؿطٜع .)5(ٞأَا ايجاْ ٞؾٗ ٛايعكس غري املؿطٚع يف ظٌ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ عً ٢أغاؽ
شتايؿت٘ يًٓعاّ ايعاّ ،يهًٜ ْ٘ٛشل ضطضاً باجملتُع(ٜٚ .)6عس َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز
(1) Article (1131): (La cause est illicite quand elle est prohibée,par la
loi , quand elle contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public) .
(2) L'objet, la cause et l'absence de la référence aux bonnes mœurs
suite à la réforme du droit du contrat
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني
http://magalie-guerrero.over-blog.com/2016/08/l-ordonnance-du10-fevrier-2016-portant-reforme-du-droits-des-obligationsmodifie-la-regle-des-conditions-de-validite-du-contrat-l-a
(3) Article (1178) Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2: (Un contrat qui ne remplit pas les conditions
requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par
le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun
accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé).
) (4د .مجيد حميد العنبكي .مبادئ العقد في القانون االنكميزي .جامعة النيرين.1006.
ص.601
(5) Robert Duxbury, ibid, P.78.
(6) Michael Furmston, op. cit, P.467.
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باط ٫ٚ ،ً٬ترتتب عً ٘ٝأ ١ٜسكٛمٜ ٫ٚ ،ه ٕٛمبكسٚض ايططؾني إقاَ ١ايسع ٣ٛعً ٢أغاغ٘(.)1
اغتٓازاً عً ٢املبسأ ايكاض( ٞبعسّ إَهاْ ١ٝإقاَ ١ايسع ٣ٛعً ٢أغاؽ َٛضٛع ؾا ٔ٥أٚ
غبب زْ .)2()Ex turpi Causa non Oritur Actio( )٤ٞأَا ايعكس ايباطٌ
ؾٝصٓـ أٜطاً إىل ْٛعني أٜطاً :ا٭ ٖٛ ٍٚايعكس ايباطٌ ملدايؿت٘ يًتؿطٜعٜٚ .كصس ب٘ شيو

ا٫تؿام ايصٜٓ ٟص ايتؿطٜع عً ٢إبطاي٘ بٓص صطٜح(َ ،)3جاٍ شيو عكس املكاَط٠
(ٚ )Wagering Contractايص ٟأبطً٘ تؿطٜع املكاَط ٠يعاّ Gaming ( 1845
ٚ .)Act 1845ايجاْ ٖٛ ٞايعكس ايباطٌ يف ظٌ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ عً ٢أغاؽ شتايؿت٘
يًٓعاّ ايعاّٜٚ .عس َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز باط ً٬أٜطاً ،إ ٫أْ٘ قس  ٫ترتتب عً ٢إبطاي٘
إبطاٍ ايصؿكات ايجاْ ١ٜٛأ ٚايتبعَ ١ٝا مل تهٔ َطتبط ١اضتباطاً ٚثٝكاً ٚسصطٜاً بادتع٤
ايباطٌ َٔ ايعكس ا٭صً ٞأ ٚايصؿك ١ا٭صً .١ٝؾؿ ٞقط)Wallis V. Day 1837( ١ٝ
تطُٔ عكس ايعٌُ (ْ )Contract of Employmentصاً أبطًت٘ احملهُ ،١٭ْ٘ عس
تكٝٝساً ذتط ١ٜايعٌُ أ ٚاملٗٓ )Restraint of Trade( ١إ ٫إٔ شيو مل ميٓع املسعَٔ ٞ
اذتص ٍٛعًَ ٢بايؼ ايس ٕٜٛاملتأخطٚ ٠املػتشك َٔ ١أدٛض.ٙ
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٜ :ٞك ّٛايعكس ايطضا ٞ٥يف ٖصا ايكاْ ٕٛعً ٢ث٬ث ١أضنإ
ٜرتتب عً ٢ختًـ إسساٖا ،أ ٚعسّ تٛاؾط ايؿطٚط اي٬ظَ ١يف إسساٖا  ٖٛٚايطضا ٤بطٕ٬
ايعكس)ٚ .(4قس قط ايؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املازٖ َٔ )130( ٠صا ايكاْ ٕٛببط ٕ٬ايعكس إشا نإ
ستً٘ ستعٛضاً قاْْٛاً أ ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزاب ايعاَ ،١عٓسَا ْص عً ٢أْ٘ (ًٜعّ
إٔ ٜه ٕٛستٌ ا٫يتعاّ غري ممٓٛع قاْْٛاً  ٫ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ ٚاٯزاب ٚإ ٫نإ ايعكس

باط .)ً٬نُا قط ايؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املاز َ٘ٓ )132( ٠ببط ٕ٬ايعكس ،إشا مل ٜهٔ ايػبب
َٛدٛزاً ،أ ٚمل ٜهٔ َؿطٚعاً بإٔ نإ شتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب( .)5إش ْص عً ٢أْ٘
(ٜه ٕٛايعكس باط ً٬إشا ايتعّ املتعاقس ز ٕٚغبب أ ٚيػبب ممٓٛع قاْْٛاً ٚشتايـ يًٓعاّ
) (6د .مجيد حميد العنبكي .مصدر سابق .ص.601
(2) Michael Furmston. op. cit , P.489.
(3) Ewan McKendrick, op. cit, P.331.
( )4د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج .6مصدر سابق ،ص.419
) (4د .عبد المجيد الحكيم ،الموجز في شرح القانون المدني ،ج ,6مصدر سابق ،ص.100
ص.100
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ايعاّ ا ٚيٰزاب)ٜٚ .ط ٣داْب َٔ ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق )1(ٞبإٔ ٖصا ايٓص ٜػتٛعب
ايٓعطٜتني ايتكًٝسٚ ١ٜاذتسٜج ١يف ايػببُٖٚ ،ا ْعطٜتا غبب ا٫يتعاّ ٚغبب ايعكس أ ٟايباعح
ايساؾع إىل ايتعاقس .نُا تطزز ايكطا ٤ايعطاق ٞيف أسهاَ٘ أٜطاً بني ٖاتني ايٓعطٜتنيٚ ،قس
تبٓ ٢ايكطا ٤ايعطاق ٞايٓعط ١ٜاذتسٜج ١يف ايػبب يف بعض أسهاَ٘ ،ؾكس أخصت ستهُ ١متٝٝع

ايعطام( )2بايباعح ايساؾع عً ٢ايتعاقس يف بعض أسهاَٗا َ ٖٛٚا ميجٌ غبب ايعكس ،نُا
أخصت يف أسهاّ أخط ٣هلا بايػبب ايكصس ،ٟأ ٟغبب ا٫يتعاّ ٚؾكا يًٓعط ١ٜايتكًٝس١ٜ

يًػبب( .)3إ ٫أْٗا اجتٗ يف أسهاّ سسٜج ١هلا إىل تبين ؾهط ٠ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج،١
ٚاييت ٜرتتب عًٗٝا بط ٕ٬ايعكس ،إشا نإ ايػبب غري َؿطٚع ،أ ٟممٓٛعاً قاْْٛاً أ ٚشتايؿاً

يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزابٚ ،تطدٝشٗا عً ٢ايٓعط ١ٜايتكًٝس .١ٜإش دا ٤يف أسس أسهاَٗا( )4بإٔ
(تعٗس املُٝع عً /٘ٝاملسع ٢عً ٘ٝبأزاَ ٤بًؼ قسض ًَٕٛٝ )20( ٙزٜٓاض إىل ظٚدت٘ املُٝع/٠
املسع ١ٝإشا قطض َٜٛاً ط٬قٗا ٚإخطادٗا َٔ بٝت٘ ٜعس غبباً ممٓٛعاً قاْْٛاً ٚشتايؿاً يًٓعاّ
ايعاّٚ .عًٜ ٘ٝه ٕٛايتعٗس باط ً٬عُ ً٬بأسهاّ املاز َٔ )132( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ َٔٚ ٞسل

املسع ٢عً ٘ٝعسّ ايٛؾا ٤بٖ٘ٚ ،صا َا قط ب٘ ستهُ ١املٛضٛع يصا قطض تصسٜل اذتهِ

) (6د .عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير .الوجيز في نظرية االلتزام.
ج .6مصدر سابق .ص.604
( )1حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم /144حقوقية 917/في  6917/61/4منشور في
مجمة القضاء التي تصدرىا نقابة المحامين ،العدد األول ،كانون الثاني – آذار،6918 ،

مطبعة العاني ،بغداد ،6918 ،ص.11
( )1حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم /400حقوقية 49/في  6949/1/18نقال عن سممان
بيات ،القضاء المدني العراقي ،الجزء األول ،شركة الطبع والنشر األىمية،6911 ،
ص.619

) (4حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم /1611الييئة المدنية منقول 1061 /في
 , 1061/61/9نقالً عن موفق حميد البياتي .شرح المتون ,الموجز المبسط في شرح
القانون المدني ,القسم األول مصادر االلتزام ,المواد ( )144-71منشورات زين الحقوقية,

بيروت .1067 .ص.646
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ٚايطع ٕٛايتُٝٝعٚ .)١ٜدا ٤يف سهِ آخط هلا( )1بإٔ (املُٝع /املسع ٢عً ٘ٝأقط يف دًػ١
املطاؾع ١ي 2013 /11/28 ّٛٝبإٔ غبب حتطٜط ايصو َٔ املُٝع عً /٘ٝاملعرتض /املسع٢
عً ٘ٝنإ يػطض عسّ إدطا ٤ايطِ عًَ ٢بًؼ َعاٜس ٠ايعكاض ايص ٟأس ٌٝعً ٢املسع ٢عً٘ٝ
ٚغذٌ بامس٘ .يصا ٜه ٕٛايتعاّ غاسب ايصو املسع ٢عً ٘ٝممٓٛعاً قاْْٛاً ٜ ٫ٚؿٝس اذتهِ
أص ً٬عُ ً٬بأسهاّ املازتني ( َٔ )138(ٚ )1/132ايكاْ ٕٛاملسْٚ ،ٞسٝح إٔ ستهُ١
املٛضٛع قس ضاع شيو يف سهُٗا املُٝع عً ٘ٝقطض تصسٜك٘ ٚضز ايطع ٕٛايتُٝٝعٚ .)١ٜضتٔ
ْط ٣بأْ٘ جيسض باملؿطع ايعطاق ٞأـٔ حيص ٚسص ٚاملؿطع ايؿطْػٜٚ ٞتدًص ْٗاٝ٥اً َٔ ضنٔ
ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايكس ِٜاملتُجٌ بػبب ا٫يتعاّ ٚؾكاً يًٓعط ١ٜايتكًٝسٚ ،١ٜايص ٟميهٔ
ا٫غتػٓا ٤عٓ٘ بؿهط ٠احملٌ .نُا ميهٔ اٱبكا ٤عً ٢ؾهط ٠ايػبب ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ،١أٟ
ايباعح ايساؾع إىل ايتعاقسٚ .يهٔ يٝؼ بٛصؿٗا ضنٓاً َػتك َٔ ً٬أضنإ ايعكسٚ .يهٔ بسزتٗا
يف َطُ ٕٛايعكس أَ ٚكتطاٚ ،ٙشيو با٫ؾرتاط بإٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاًْٚ .ط ٣أٜط ًا بإٔ املؿطع
ايعطاق ٞميهٓ٘ إٔ ٜصٌ إىل ٖص ٙايػا ١ٜبايطدٛع إىل أصاي ١ايؿك٘ اٱغ َٞ٬ادتًٚ ،ٌٝايص ٟمل

ٜعاجل ؾكٗا ٙ٩ايػبب نطنٔ َٔ أضنإ ايعكس)ٚ ،(2يهِٓٗ أخصٚا بؿهط ٠املكصٛز يف ايعكٛز.
ٚيعٌ ؾهطَ ٠طُ ٕٛايعكس املؿطٚع بعس ايتعس ٌٜادتسٜس عً ٢ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞعاّ
 ٖٞ 2016أقطب َا ته ٕٛإىل ؾهط ٠ايكصس غري املؿطٚع عٓس ايؿكٗا ٤املايهٚ ١ٝاذتٓابً .١ؾكس
دا ٤يف ٖص ٜٔايؿكٗني بإٔ بٝع ايعصري ملٔ ٜعتكس أْ٘ ٜتدص ٙمخطاً ستطّ) .(3أ ٚبٝع ايػ٬ح
ملٔ ٜعًِ أْ٘ ٜطٜس ب٘ قطع ايططٜل عً ٢املػًُني أ ٚإثاض ٠ايؿتٓ ١ب .(4)ِٗٓٝؾايكصس ٚايباعح

) (6حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم  /118الييئة المدنية منقول 1064 /في

 ,1064/1/61نقالً عن موفق حميد البياتي .شرح المتون ,الموجز المبسط .ج .6مصدر

سابق .ص.641

( )1د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج .6مصدر سابق ،ص.449
( ) 1موفق الدين ابو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي .المغني .الجزء
السادس .الطبعة الثالثة .دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع .الرياض. 6997 .

ص.167

( )4محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد اهلل .مواىب الجميل
في شرح مختصر الشيخ خميل .الجزء الخامس .الطبعة األولى .دار الرضوان.
نواكشوط ,موريتانيا .1060 .ص.41
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٪ٜخص بُٗا يف ايؿك٘ اذتٓبًٜٚ ،ٞهتؿ ٢مبا ٜسٍ عًُٗٝا َٔ ظطٚف ٚقطا .(1)ٔ٥ؾُٔ ٜك ٍٛإٔ

ايكصس غري َعترب يف ايعكس ؾإٕ قٛي٘ ٜتٓاؾَ ٢ع غٓ ١ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ).(2
خ٬ؾاً يًُصٖبني ايؿاؾعٚ ٞاذتٓؿ ٞايًصٜ ٫ ٜٔأخصإ بُٗا ،إ ٫إشا زٍ عًُٗٝا زيَ ٌٝازٟ

ظاٖط َٔ ايعباض ٠اييت تسضز يف صٝػ ١ايعكس) .(3ؾايكاعس ٠يف ايؿكٗني املايهٚ ٞاذتٓبً ٞإٔ
ايكصس غري املؿطٚع ٪ٜخص بٓعط ا٫عتباض ٜٚبطٌ ايعكس تبعاً يصيو ،غٛا ٤أنإ ظاٖطاً يف
ايعكس ،بإٔ نإ َٓصٛصاً عً ٘ٝؾٚ ٘ٝصاض دع٤اً َٔ صٝػت٘( ،)4أ ٚنإ َػتؿازاً َٔ طبٝع١
احملٌ .أّ مل ٜهٔ ظاٖطاً يف ايعكسٚ ،يهٔ عًِ ب٘ املتعاقس اٯخط) .(5أ ٚنإ باغتطاعت٘ إٔ

ٜعًِ ب٘ بايعطٚف ٚايكطا ٔ٥اييت تسٍ عً ٢ايكصس ايػ ٖٞٚ .(6)٤ٞؾهط ٠قطٜب ١أٜطاً َٔ ؾهط٠
ؾهطَ ٠طُ ٕٛايعكس املؿطٚع ايص ٟاْط ٣ٛضُٓٝاً عً ٢ايػبب مبؿٗ َ٘ٛاذتسٜح  ٖٛٚايباعح
ايساؾع عً ٢ايتعاقس ،عً ٢ايطغِ َٔ ظٚاٍ ضنٔ ايػبب نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكسْٛٚ .صٞ
املؿطع ايعطاق ٞأخرياً إٔ ٜكطض قاعس ٠عاَ ١دسٜس ٠يبط ٕ٬ايعكس يف ض ٤ٛايتكػ ِٝايجٓاٞ٥
املكرتح ٭ضنإ ايعكسٚ ،ختًـ اسس ؾططَ ٞطُ ٕٛايعكس املتُجٌ مبكتطا.ٙ

( )6أبو إسحاق إبراىيم بن موسى بن محمد المخمي .الشاطبي .الموافقات .المجمد الثالث.
الطبعة األولى .دار عثمان بن عفان لمنشر والتوزيع .المممكة العربية السعودية.6997 .
ص.11
( ) 1أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بإبن القيم الجوزية .إعالم الموقعين
عن رب العالمين .المجمد الخامس .الطبعة األولى .دار إبن الجوزي لمنشر والتوزيع.

الرياض 6411.ه .ص.14
( )1محمد بن عمي بن محمد الشوكاني .نيل األوطار شرح منتقى األخبار .بيت األفكار
الدولية .لبنان .1004 .ص.981
) (4د .عصمت عبد المجيد بكر .نظرية العقد في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة مع الفقو
القانوني والقوانين المعاصرة .دار الكتب العممية .بيروت .1009 .ص.181

( )4د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج .6مصدر سابق ،ص.446
( )1د .وىبة الزحيمي .الفقو اإلسالمي وأدلتو .الجزء الرابع .الطبعة الثانية .دار الفكر لمطباعة
لمطباعة والتوزيع والنشر بدمشق .6984 .ص.687
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املطهب انثاوً

اجلزاء املرتجب عهى ختهف ششط انحأكٍذ أو انٍقني
نٓا قس شنطْا بإٔ َطُ ٕٛايعكس ٜه٪َ ٕٛنساً ،إشا َعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝنيٚ .قس
اؾرتط املاز )1163( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞاييت أؾطْا إيٗٝا غابكاً،
يهٜ ٞهَ ٕٛطُ ٕٛايعكس َ٪نساً إٔ ٜه ٕٛممهٓاً ٚنصيو َعٓٝاً أ ٚقاب ً٬يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ.
ٚسسزت املاز )1178( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞاملؿاض إيٗٝا غابكاً ادتعا٤
املرتتب عً ٢ختًـ ؾطط تأنٝس املطُ ٕٛأٜ ٚكٝٓٝت٘ ببط ٕ٬ايعكس ،٭ْ٘ ٜه ٕٛقس اؾتكط
إىل ضنٔ دٖٛط َٔ ٟأضناْ٘ٚ .عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ادتعا ٤املتُجٌ ببط ٕ٬ايعكس يٝؼ ؾ ٘ٝمث١
دسٜس ،إ ٫إٔ املاز )1166( ٠ادتسٜس ٠اييت أضٝؿ إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞأٚضزت أَطًا
دسٜساً َجٌ اغتجٓا ً٤عًٖ ٢ص ٙايكاعس ،٠عٓسَا اؾرتط يصش ١ايعكس تكس ِٜاملس ٜٔ٭زاٍ٤
ٜتؿل َع ايتٛقعات املؿطٚع ١يٮططاف بايٓعط إىل طبٝعت٘ ٚا٭عطاف ايػا٥سٚ ٠ق ١ُٝاملكابٌ.
إشا ناْ ْٛع ١ٝا٭زا ٤غري َع ١ٓٝأ ٚغري قابً ١يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ مبكتط ٢ايعكس .نُا
َٓش املاز )1102( ٠ادتسٜس ٠املتعاقس ٜٔاذتط ١ٜيف تعٝني أ ٚحتسٜس َطُ ٕٛايعكس .إ ٫إٔ
ٖص ٙاذتط ١ٜايتعاقسٜٓ ١ٜبػ ٞإٔ تهَ ٕٛكٝس ٠بايكاْٚ ،ٕٛإٔ ٜ ٫ػُح هلا مبدايؿ ١قٛاعس
ايٓعاّ ايعاّ .ؾكس ْص ٖص ٙاملاز ٠عً ٢إٔ (ٜتُتع نٌ ططف باذتط ١ٜيف ايتعاقس أ ٚبعسّ
ايتعاقس ٚاختٝاض املتعاقس اٯخطٚ ،تعٝني َطُٚ ٕٛؾهٌ ايعكس يف اذتسٚز اييت ضمسٗا
ايكاْ ٫ٚ .ٕٛتػُح اذتط ١ٜايتعاقس ١ٜمبدايؿ ١قٛاعس ايٓعاّ ايعاّ)( .)1أَا يف ايكإْٛ
اٱْهًٝع ٟؾكس شنطْا بأْ٘ ٜؿرتط يف َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس نطنٔ َٔ أضنإ ايعكس ايطضاٞ٥

يهٜ ٞه٪َ ٕٛنساً إٔ ٜه ٕٛسكٝكٝاً أ ٚناؾٝاً)ٜٚ (2تدًـ ؾطط ايتأنٝس أ ٚايٝكني يف ايكإْٛ
اٱْهًٝع ٟإشا مل ٜتُتع املكابٌ بك ١ُٝاقتصاز ١ٜسكٝك ١ٝأ ٚناؾ ،١ٝأ ٚمل ٜهٔ َعٓٝاً تعٓٝٝاً
ناؾٝاً ،٭ْ٘ ميجٌ املٓؿع ١اييت ت ٍٚ٪إىل ايٛاعس يف َكابٌ ارتػاض ٠اييت ٜتعطض هلا املٛعٛز
ي٘ .أَا بايٓػب ١إىل ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞؾكس قط ايؿكط ٠ايجايج َٔ ١املازَ٘ٓ )128( ٠
(1) Article (1102) Modifié par Ordonnance n°2016-131 du10 février
2016-art. 2: (Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter,
de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme
du contrat dans les limites fixées par la loi.La liberté contractuelle
ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public).
(2) Robert Duxbury, op Cit , p.19.
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ببط ٕ٬ايعكس ،إشا مل ٜتعني احملٌ تعٓٝٝاً ناؾٝاً ْاؾٝاً يًذٗاي ١ايؿاسؿ ،١أ ٚمل ٜهٔ قابً٬
يًتعٝني عً ٢ا٭قٌ) .(1٭ٕ ادتٗاي ١ايؿاسؿ ١تعين عسّ اٱساط ١بتشسٜس َاٖ ١ٝاحملٌ
ٚأٚصاؾ٘ ،مما ٜػٛؽ بط ٕ٬ايعكس ٫ؾتكاض ٙإىل ضنٔ َٔ أضناْ٘(.)2
املطهب انثانث

اجلزاء املرتجب عهى جعسف انششوط انحعاقذٌة أو عذو حتقٍقها نهغشض

انزي وضعث مه أجهه
ترتتب عً ٢تعػـ ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜأ ٚعسّ حتكٝكٗا يًػطض ايصٚ ٟضع َٔ أدً٘
بعض ادتعا٤ات يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ،ٞنُا ؾطض ايكاْْٛإ اٱْهًٝعٚ ٟايعطاق ٞدعاً٤
َعٓٝاً عً ٢تعػـ تًو ايؿطٚط ٚنُا ٜأت:ٞ
أَٛ :ً٫ٚقـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ :ٞؾطم املؿطع ايؿطْػ ٞيف تعس ًٜ٘ا٭خري بني ْٛعني َٔ
ادتعا٤ات املؿطٚض ١عً ٢ايؿطٚط ايتعاقس ،١ٜا٭ ٖٛ ٍٚادتعا ٤املؿطٚض عً ٢ايؿطٚط
ايتعػؿٚ .١ٝايجاْ ٞادتعا ٤املؿطٚض عً ٢ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜيعسّ حتكٝكٗا يًػطض ايصٟ
ٚضع َٔ أدً٘ .ؾبايٓػب ١إىل ايٓٛع ا٭ ٍٚؾكس ْص املاز )1171( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكإْٛ
املسْ ٞايؿطْػ ٞعً ٢أْ٘ ( ٜعس غري َهتٛب نٌ ؾطط حيسخ اخت ً٫٬خطرياً يف ايتٛاظٕ يف
عكس اٱشعإ بني سكٛم ٚايتعاَات ا٭ططافٜ ٫ٚ .تعًل تكسٜط اخت ٍ٬ايتٛاظٕ ارتطري

بايػطض ايطٝ٥ؼ َٔ ايعكس  ٫ٚمب ١َ٤٬ايجُٔ يٮزاٜٚ .)3()٤كصس بعباض" ٠إٔ ايؿطط ٜعس غري
َهتٛب" (ٚ )est réputée non écriteدٛب اغتبعاز َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚط

( )6د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد .ج .6مصدر سابق ،ص.171
) (1د .حسن عمي الذنون ود .محمد سعيد الرحو .الوجيز في النظرية العامة لاللتزام .الجزء
األول ,مصادر االلتزام .دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي والمقارن .الطبعة األولى .دار وائل
لمنشر .عمان .1001 .ص.619
(3) Article (1171) Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2: (Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre
significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur
l'adéquation du prix à la prestation).
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متاَاً َٔ ايعكسٚ ،عسّ ايػُاح ي٘ برتتٝب آثاضٚ .)1(ٙقس ْعِ املؿطع ايؿطْػٖ ٞص ٙاملاز٠
ادتسٜسٚ ٠أزضدٗا يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞذتُا ١ٜايعاقس ايطعٝـ عًٚ ٢د٘ ايعُ،ّٛ
ٚاملػتًٗو عًٚ ٢د٘ ارتصٛص َٔ ايؿطٚط ايتعػؿ .)2(١ٝعً ٢ايطغِ َٔ إٔ عكٛز اٱشعإ ٫
تكتصط عً ٢عكٛز املػتًٗو) ،(3بٌ تتذاٚظ شيو يتؿٌُ عكٛز ايتأَنيٚ ،عكٛز ايتٛظٜع،
ٚعكٛز اَ٫تٝاظ .ؾعكس اٱشعإ ٜؿتكط إىل ايكسض ٠عً ٢ايتؿاٚض ايصٜ ٟػتٓس عًَ ٢بسأ اذتط١ٜ

ايتعاقسٚ ،١ٜشيو ملٓاقؿ ١ايؿطٚط ادتٖٛط ١ٜاييت َٔ املكطض إٔ ٜتطُٓٗا ايعكس ايٓٗا٫ٚ .ٞ٥
غُٝا ؾُٝا ٜتعًل مبػأيتني َُٗتني ُٖا ايجُٔ ٚؾطٚط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكس.١ٜ
ؾايػاٖ َٔ ١ٜص ٙاملاز ٖٞ ٠محا ١ٜايعاقس ايطعٝـ يف عكس اٱشعإ ٚ .قس غطَ ٣ؿعٖ ٍٛصٙ
املاز ٠عً ٢ايعكٛز املربََٓ ١ص ا٭ َٔ ٍٚأنتٛبط /تؿط ٜٔا٭ ٍٚعاّ ٚ .2016عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿطٚط ايتعػؿ ٖٞ ١ٝاييت  ٫تهَٛ ٕٛضٛعاً ملؿاٚضات َػتكً ١بني ا٭ططاف
ٜٚ .ط ٣داْب َٔ ايؿك٘ ايؿطْػ )4(ٞبإٔ ايؿطٚط ايتعػؿ ١ٝميهٔ إٔ تعٗط يف ايعسٜس َٔ
ايعكٛز ،إ ٫إٔ اجملاٍ ا٭ضسب يعٗٛضٖا عازَ ٠ا ٜه ٕٛيف عكٛز املػتًٗوٚ ،تتدص ايعسٜس َٔ
ايصٝؼ اييت ميهٔ إٔ ًٜذأ إيٗٝا املٓتر أ ٚاملٗين نايؿطٚط اييت ختؿـ َٔ َػٚ٪يٝت٘ أٚ
تعؿَٗٓ ٘ٝا جتا ٙاملػتًٗو( .)5أ ٚايؿطٚط اييت ختٌ مببسأ املػاٚا ٠يف اذتكٛم ٚا٫يتعاَات
بني ا٭ططاف .ؾتُٓح أسس ايططؾني سكٛقاً أنجط َٔ اٯخط ،أ ٚتؿطض عً ٘ٝقسضاً أنرب َٔ

ا٫يتعاَات ز ٕٚاٯخطٚ .نصيو ايؿطٚط اييت متٓح املٓتر أ ٚاملٗين اذتل يف تعس ٌٜايعكس
باٱضاز ٠املٓؿطز ،٠أ ٚاييت تػُح ي٘ بتػٝري َٛاصؿات املٓتذات املتؿل عً ٢تٛضٜسٖا قبٌ
ايتػً .ِٝأَا بايٓػب ١إىل ايٓٛع ايجاْ ٞؾكس ْص املاز )1170( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايؿطْػ ٞعً ٢أْ٘ ( ٜعس غري َهتٛب نٌ ؾطط جيطز ايتعاَاً دٖٛطٜاً َٔ ايتعاَات املسَٔ ٜٔ

(1) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.70.
(2) Stephanie Porchy-Simon. op Cit. p.130.
(3) Naciri-Bennani Zineb. Réforme du droit des contrats - Le contrat
d’adhésion
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني:
https://www.legavox.fr/blog/maitre-naciri-bennani-zineb/reformedroit-contrats-contrat-adhesion-20857.htm
(4) Francois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque. op Cit. P.98.
(5) Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer. op Cit. P.70.
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دٖٛط ٙأ ٚستتٛاٜٚ .)1()ٙهاز َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚط اييت جتطز ايتعاَاً دٖٛطٜاً َٔ
ايتعاَات املس َٔ ٜٔدٖٛط ٙأ ٚستتٛاٜ ٙتُجٌ بؿطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜايٓامج١

عٔ إخ ٍ٬بايتعاّ َٔ ايتعاَات٘ ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ ايعكس).(2
ثاْٝاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع :ٟتبٓ ٢ايكاْ ٕٛاٱْهًٝعَٛ ٟقؿاً َؿابٗاً ملٛقـ ايكإْٛ
املسْ ٞايؿطْػ َٔ ٞسٝح َػأي ١إبطاٍ ايؿطٚط ايتعػؿ ١ٝاملسضد ١يف ايعكسٚ ،شيو عٓسَا
ٚضع املؿطع اْ٫هًٝع ٟتؿطٜعاً ٖ ٛتؿطٜع بٓٛز ايعكس غري املٓصؿ ١يعاّ /1977
(ٚ ،)Unfair Contract Terms Act 1977ايصْ ٟص عً ٢بعض اذتا٫ت اييت

ٜتِ ؾٗٝا إبطاٍ ؾطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايتعاقس ١ٜإشا نإ تعػؿٝاً(ٜٚ .)3بطٌ ٖصا
ايتؿطٜع ؾطٚط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكس ،١ٜإشا ناْ تعػؿ ١ٝبططٜكتني :ا٭ٚىل ٖٞ

اٱبطاٍ املباؾط ٚز ٕٚاذتاد ١إىل ايبشح عٔ تٛاؾط َتطًبات َعٝاض املعكٛي١ٝ
( )requirements of test of reasonablenessيف شيو ايؿططٚ .ايجاْٖٞ ١ٝ
إبطاٍ ؾطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايعكس ١ٜايتعػؿ ٞعً ٢أغاؽ عسّ اغتٝؿا ٘٥ملتطًبات
َعٝاض املعكٛي .١ٝؾؿ ٞاذتاي ١ا٭ٚىل ؾكس قط ايؿكط ٠ا٭ٚىل َٔ املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝايتؿطٜع
ايػايـ ايصنط بإبطاٍ ؾطط اٱعؿا َٔ ٤املػٚ٪ي ١ٝايٓامج ١عٔ اٱُٖاٍ املؿط ٞإىل املٛت
أ ٚاٱصاب ١ايؿدص( ١ٝادتػس )١ٜإبطاَ ً٫باؾطاً ٚغًب٘ ؾاعًٝت٘ متاَاً ،إش ْص عً ٢أْ٘ (٫
ميهٔ ٭ ٟؾدص اغتبعاز أ ٚختؿٝـ َػٚ٪يٝت٘ ايٓامج ١عٔ اٱُٖاٍ املؿط ٞإىل املٛت أٚ
اٱصاب ١ايؿدص ١ٝعٔ ططٜل أ ٟبٓس تعاقس ٟأ ٚإخطاض ميٓح يًهاؾ ١أ ٚ٭ؾداص

(1) Article (1170) Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 - art. 2: (Toute clause qui prive de sa substance l'obligation
essentielle du débiteur est réputée non écrite).
(2) Anna VERRI. La modification apparente des conditions du contrat.
دراسة منشورة عمى الموقع االلكتروني
http://www.delsolavocats.fr/dsfa/index.php/2016/07/11/lamodification-apparente-des-conditions-du-contrat/
(3) Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract Law, Seventh Edition,
Pearson, Longman, 2009 , P.159. See also: John Cartwright,
Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for
the Civil Lawyer, Second Edition, Hart Publishing Ltd, 2013,
P.216.
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ٚػتبعس أٜ ٞ إخطاض تعػؿٚ أٟ بٓس تعاقسٟبطٌ أٜ ٕتبني َٔ ٖصا ايٓص بأٜٚ .)1()ٓنيَٝع
،)2(١ٝ ايؿدص١ اٱصابٚت أٛ إىل املٞ عٔ اٱُٖاٍ املؿط١ ايٓامج١ٝيٚ٪خيؿـ َٔ املػ
 أّ بني،)3(ْٗاٛ اييت مياضغ١ٓٗ امل٣يف زتطٚ ،نيَٝٓٗ  أنإ ايعكس َربَاً بني ؾدصني٤اٛغ
١ٜ اذتاز٠ىل َٔ املازٚ ا٭٠ ؾكس ْص ايؿكط١ْٝ ايجا١ أَا يف اذتاي.بني املػتًٗوٚ ططف َٗين

تعًل بايبٓسٜ ُاٝ أْ٘ (ؾ٢ً ع1977 ّ يعا١ز ايعكس غري املٓصؿٛٓع بٜ َٔ تؿط٠عؿط
٤ َٔ ٖصا ادتع٠خاٛل ا٭غطاض املتٝ يتشك،ٙاؾطٛادب تٛ اي١ٝيٛ ؾإٕ َتطًب املعك،ٟايتعاقس
 َع،ٕ٘ باٱَهإ إزضادٛهٜ ًٞ يه٫َٛعكٚ ًٕ ايبٓس َٓصؿاٛهٜ ّٕ أٚ يعٖٛ ،عَٜٔ ايتؿط
 اييتٚ أ،ق إبطاّ ايعكسٚ ٜٔ ايططؾني املتعاقس٣ يس١ًَٛف املعٚعتباض ايعط٫ا٭خص بٓعط ا
تبني َٔ ٖصاٜٚ .)4()ِٗقعاتٛ يف ت١ًٕ زاخٛ اييت تهٚ أ،ٍٛ َعكٛ ضت٢ًعٚ ، ايعًِ بٗاٞٓبػٜ
١ٜ ايعكس١ٝيٚ٪ َٔ املػ٤يف ؾطط اٱعؿاٛػتٜ ٞط يهٚ ؾط١ث٬اؾط ثٛ ت٠ضٚايٓص ضط

ِتٜ ٕ أْٞايجاٚ .)5(ً َٓصؿاًٚ أ٫ٕٛ َعكٛهٜ ٍٕ أٚ ا٭:١ٝيٛ اختباض املعكٚاض أٝملتطًبات َع
عتباض٫ ا٭خص بٓعط اٞٓبػٜ ق بايصاتٛ ٖصا ايٞ ؾؿ،ق إبطاّ ايعكسٚ  ايؿطط١ٝيٛط َعكٜتكس
ٌ اييت تسخٚ أ.ِٗ ايعًِ بٗاًٝ عٞٓبػٜ  اييتٚٔ أٜ ايططؾني املتعاقس٣ يس١ًَٛف املعٚايعط
ٕٛهٜ ٕ أٖٛ ايجايحٚ .)6(ً٫َٛعكٚ ًٕ ايؿطط َٓصؿاٛهٜ ٞ يه،١عٚقعاتِٗ املؿطٛضُٔ ت

(1) Section 2.(1): (A person cannot by reference to any contract term
or to a notice given to persons generally or to particular persons
exclude or restrict his liability for death or personal injury resulting
from negligence).
(2) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, op. cit, P.314.
(3) Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract,
Twelfth Edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010,
P.270.
(4) 11/1 (In relation to a contract term, the requirement of
reasonableness for the purposes of this Part of this Act, is that the
term shall have been a fair and reasonable one to be included
having regard to the circumstances which were, or ought
reasonably to have been, known to or in the contemplation of the
parties when the contract was made).
(5) John Wilman, Brown: GCSE Law, Ninth edition, Thomson Sweet
& Maxwell, 2005, P.189.
(6) Laurence Koffman & Elizabeth Macdonald, The Law of Contract,
Seventh edition, Oxford University Press, 2010, P.223.
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ايؿطط عً ٢زضد ١نبري َٔ ٠ايٛضٛح( ،)1ؾهًُا ظازت زضدٚ ١ضٛح ايؿطط ،ؾأْ٘ ٜه ٕٛأنجط

إْصاؾاً َٚعكٛيَ ٖٛٚ ،)2(١ٝا تأخص ٙاحملهُ ١بٓعط ا٫عتباض عٓس تكسٜط َعكٛي ١ٝايؿطط.
ثايجاًَٛ :قـ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق :ٞسسزت ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز َ٘ٓ )131( ٠سهِ
ايؿطٚط ايتعاقس ١ٜغري املؿطٚع ١املدايؿ ١يًكاْ ٕٛأ ٚيًٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب ٚاملكرتْ١

بايعكسٚ .ؾطق يف سهُٗا بني ْٛعني َٔ ٖص ٙايؿطٚط( :)3ا٭ ٖٛ ٍٚايؿطط املكرتٕ بايعكس
ٚايساؾع إىل ايتعاقسٚ ،ايجاْ ٖٛ ٞايؿطط املكرتٕ بايعكس غري ايساؾع إىل ايتعاقسٚ ،سهِ ا٭ٍٚ
أْ٘ ٜبطٌ ٖٚ ٛايعكس ايص ٟتطُٓ٘(ٜٚ ،)4عطف بايؿطط املبطٌ يًعكس .أَا سهِ ايجاْٖٛٚ ٞ
ايؿطط ايًػ ،ٛؾًٝػٜٚ ٛصح ايعكس ايص ٟتطُٓ٘(.)5

اخلادتـة
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤زضاغَٛ ١ضٛع ايبشح يف َنت ٖص ٙايسضاغ ١ؾكس خصصٓا ارتامت ١يبٝإ
أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٗٝا ؾط ً٬عٔ بعض ايتٛصٝات اييت ْطاٖا ضطٚضٚ ١ٜنُا ٜأت:ٞ
أ :ً٫ٚايٓتا٥رٚ :قس تٛصً ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
ٜ -1عس َطُ ٕٛايعكس ضنٓاً دسٜساً َٚػتك ً َٔ ٬أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞبعس
ايتعس ٌٜادتٖٛط ٟايص ٟأدطا ٙاملؿطع ايؿطْػٜٚ .ٞتُجٌ مبشٌ ا٫يتعاّ املرتتب عً٢
ايعكس ؾط ً٬عٔ ايؿطٚط ايتعاقسٚ ،١ٜإٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاً ٪َٚنساً.

(1) Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. Concentrate
Contract Law. Third Edition. Oxford University Press.2017.,
P.138.
(2) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, Anson's law
of Contract, Thirtieth Edition, Oxford university press, 2016,
P.221.
) (1د .عبد المجيد الحكيم ،الوسيط في نظرية العقد،ج ,6مصدر سابق ،ص.468
) (4د .عبد المجيد الحكيم .الموجز في شرح القانون المدني .ج .6مصدر سابق .ص.690
ص.690

) (4د .عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير .الوجيز في نظرية االلتزام
االلتزام في القانون المدني العراقي .الجزء األول .مصادر االلتزام .و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي .جامعة بغداد ،6980 .ص.661
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 -2أيػ ٢املؿطع ايؿطْػ ٞضنٔ ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايكس ِٜايص ٟزاض سٛي٘ ادتسٍ يؿرت ٠ظَٓ١ٝ
طٚ ،١ًٜٛختًص َٔ ايٓعط ١ٜايتكًٝس ١ٜيًػبب ْٗاٝ٥اًٚ .أْؿأ ضنٓاً دسٜساً َٖ ٛطُٕٛ
ايعكسٚ ،ايص ٟتطُٔ عٓصط ٜٔضٝ٥ػني ُٖا عٓصط ستٌ ا٫يتعاّٚ ،عٓصط ايؿطٚط
ايتعاقس ١ٜاملكرتْ ١بايعكس .نُا استؿغ املؿطع ايؿطْػ ٞضُٓٝاً بؿهط ٠ايػبب مبؿَٗٗٛا
اذتسٜح ٖٛٚ ،ايباعح املؿطٚع عً ٢ايتعاقس ،بعس إٔ أززتٗا باحملٌ ضُٔ إطاض ضنٔ
َطُ ٕٛايعكسٚ ،يٝؼ نطنٔ َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكس .عٓسَا اؾرتط إٔ ٜهٖ ٕٛصا
املطَُ ٕٛؿطٚعاً.
 -3عسٍ املؿطع ايؿطْػ ٞأضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞتعس ً٬ٜدصضٜاً ،ؾكس أيػ٢
( )1108ايكسميٖ َٔ ١صا ايكاْٚ ،ٕٛاييت ناْ ت٪غؼ ايعكس عً ٢أضبع ١أضنإ ٖ:ٞ
ايرتاضٚ ٞأًٖ ١ٝايتعاقس ٚاحملٌ املعني ايصٜ ٟؿهٌ َٛضٛع ايتعٗس ٚايػبب املؿطٚع
ي٬يتعاّٚ ،اغتبسهلا باملاز )1128( ٠ادتسٜس ٠اييت أضاؾٗا إىل ٖصا ايكاْٚ ،ٕٛاييت بٓ
ايعكس عً ٢ث٬ث ١أضنإ ٖ :ٞايرتاضٚ ٞأًٖ ١ٝايتعاقس ٚاملطُ ٕٛاملؿطٚع ٚامل٪نس.
ٜ -4ؿرتط يصشَ ١طُ ٕٛايعكس نطنٔ دسٜس يًعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞإٔ ٜتٛاؾط
ؾ ٘ٝؾططإ ،ا٭ ٖٛ ٍٚإٔ ٜهَ ٕٛؿطٚعاًٚ ،ايجاْ ٞإٔ ٜه٪َ ٕٛنساً.
 -5اؾرتط املاز )1162( ٠ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ٞؾكاً يتعس ٌٜعاّ ،2016
ملؿطٚعَ ١ٝطُ ٕٛايعكس إٔ ٜ ٫ه ٕٛشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ بؿطٚط٘ ٚمبكاصس ،ٙغٛا٤
أزضنتٗا ا٭ططاف املتعاقس ٠أّ مل تسضنٗاٚ ،يهٓٗا أغؿً شنط اٯزاب ايعاَ ١أ ٚا٭خ٬م
اذتػٓٚ .١ضنعت عً ٢ؾهط ٠ايٓعاّ ايعاّ ٚسسٖا ،٭ٕ ايٓعاّ ايعاّ صُاّ ا٭َإ ايصٟ
حيُ ٞاملصًش ١ايعاَٚ ١غ ١َ٬ا٭ؾطاز يف اجملتُع.
ٜ -6ػتٛعب ضنٔ َطُ ٕٛايعكس ادتسٜس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ٞضنٓني آخطَٔ ٜٔ
أضنإ ايعكس ايطاغد ١يف ٖصا ايكاُْٖٚ ،ٕٛا ضنٔ احملٌ ايص ٟاْسَر يف ٖصا ايطنٔ ادتسٜس،
ٚضنٔ ايػبب ايص ٟأيػْٗ ٞاٝ٥اًٚ ،أْٝط ٚظٝؿت٘ بطنٔ َطُ ٕٛايعكس.
 -7مل ٜتطُٔ ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟقاعس ٠عاَ ١تٓعِ ؾهطَ ٠طُ ٕٛايعكس ٚحتسز عٓاصطٙ
ٚؾطٚط صشت٘ٚ ،ادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًؿٗا ،نُا ٖ ٛاذتاٍ بايٓػب ١إىل ايكاْْٛني
ايؿطْػٚ ٞايعطاقٚ .ٞيهٔ ٖص ٙايؿهط ٠تبعجطت يف ظٌ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اْ٫هًٝعٟ
) (Common Lawغري املهتٛب ٚاملبين عً ٢ايػٛابل ايكطا ،١ٝ٥عً ٢ايعسٜس َٔ
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املباز ٨ايكاْ ،١ْٝٛنُبسأ ايبٓس ادتٖٛط ٟيًعكسَٚ .بسأ اغتشاي ١تٓؿٝص ا٫يتعاّ ايتعاقس،ٟ
َٚبسأ عسّ َؿطٚع ١ٝايعكس ،ؾط ً٬عٔ ضنٔ َكابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس.
 -8ضتب املؿطع ايؿطْػ ٞدعا ً٤عً ٢شتايؿ ١ضنٔ َطُ ٕٛايعكس ٜك ّٛعً ٢أغاؽ ختًـ
ؾطٚط َطُ ٕٛايعكس ،ؾط ً٬عٔ ادتعا ٤املرتتب عً ٢تعػـ ايؿطٚط ايتعاقسٚ ١ٜعسّ
حتكٝكٗا يًػطض ايصٚ ٟضع َٔ أدًٜ٘ٚ .تُجٌ ادتعا ٤املرتتب عً ٢ختًـ ؾطط
َؿطٚع ١ٝاملطُ ٕٛببط ٕ٬ايعكسٜٚ ،رتتب ْؿؼ ادتعا ٤عً ٢ختًـ ؾطط ايتأنٝس أٚ
ايٝكني .أَا ادتعا ٤املرتتب عً ٢تعػـ ايؿطٚط ايتعاقسٚ ١ٜعسّ حتكٝكٗا يًػطض ايصٟ
ٚضع َٔ أدً٘ ،ؾٗ ٛعسٖا غري َهتٛبٜٓٚ ١بػ ٞاغتبعازٖا متاَاً َٔ ايعكسٚ ،عسّ
ايػُاح هلا برتتٝب آثاضٖا.
ٚ -9ضع ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعَ ٟعٝاضاً ٚاضشاً يتشسٜس َس ٣تعػـ ايؿطٚط ايتعاقسٚ ١ٜاضتطاؾٗا
عٔ يًػطض ايصٚ ٟضع َٔ أدً٘ َٖ ٛعٝاض املعكٛي ١ٝايص ٟؾطض٘ تؿطٜع بٓٛز ايعكس
غري املٓصؿ ١يعاّ .1977
ٚ -10يعٌ ايٓتٝذ ١ا٭ِٖ اييت تٛصًٓا إيٗٝا يف ٖص ٙايسضاغ ٖٞ ١إٔ نٌ املكَٛات َتٛاؾط ٠يف
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞيًتدًص ْٗاٝ٥اً َٔ ضنٔ ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايتكًٝس ٟايكس ،ِٜنُا
ؾعٌ املؿطع ايؿطْػ َٔٚ .ٞأِٖ تًو املكَٛات اييت ميهٔ ا٫غتٓاز عًٗٝا ٖ ٞؾهط٠
َكتط ٢ايعكس اييت ٚضثٗا املؿطع ايعطاق ٞعٔ ايؿك٘ اٱٍغٚ َٞ٬ايؿطٚط املكرتْ ١بايعكس.
إش ميهٔ ا٫غتؿازٖ َٔ ٠اتني ايؿهطتني يٛضع ْعاّ قاْ ْٞٛدسٜس أقطب إىل ؾهطَ ٠طُٕٛ
ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ ،ٞيٝه ٕٛضنٓاً دسٜساً َٔ أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايعطاقٜٓ .ٞط ٟٛعً ٢ايػبب َؿٗ َ٘ٛاذتسٜح ضًُٓ ٝا بعس ززت٘ باحملٌ.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات :بعس اْ٫تٗا َٔ ٤عطض ايٓتا٥ر اييت تٛصً إيٗٝا ايسضاغ ،١ؾأْٓا ْكرتح
ايتٛصٝات اٯت:١ٝ
ْ -1كرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞا٫غتؿاز َٔ ٠ايتعس٬ٜت ادتصض ١ٜاييت أدطاٖا املؿطع
ايؿطْػ ٫ٚ ،ٞغُٝا عً ٢أضنإ ايعكسٚ .ا٭خص مبا ٚضز يف املاز )1128( ٠ادتسٜسَٔ ٠
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞإعاز ٠ايٓعط يف أضنإ ايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ،ٞإيػا٤
ضنٔ ايػبب مبؿٗ َ٘ٛايكسْٗ ِٜاٝ٥اًٚ ،ا٫ستؿاظ ب٘ ضُٓٝاً ٚؾكاً يًٓعط ١ٜاذتسٜج ١بعس ززت٘
باحملٌ ضُٔ إطاض ضنٔ َطُ ٕٛايعكسٚ ،ايصْٛ ٟص ٞإٔ ٜصطًح عً ٘ٝمبصطًح
"َكتط ٢ايعكس" ٖٛٚ ،املصطًح ايص ٟاقتبػ٘ املؿطع ايعطاق َٔ ٞايؿك٘ اٱغَٞ٬
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ا٭صٚ ،ٌٝايصْ ٟعتكس بإٔ املؿطع ايؿطْػ ٞتأثط ب٘ عٓس ٚضع٘ ملؿَٗ" ّٛطُ ٕٛايعكس"
نطنٔ دسٜس َػتكٌ َٔ أضنإ ايعكسٚ .عً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞايٓص
اٯت ٞٱعاز ٠صٝاغ ١أضنإ ايعكس َٔ دسٜس ٚقصطٖا عً ٢ضنين ايرتاضَٚ ٞكتط ٢ايعكس،
بس ً٫عٔ ايتكػ ِٝايج٬ث ٞايتكًٝس ٟ٭ضنإ ايعكسٜٓ( :عكس ايعكس صشٝشاً بتٛاؾط ضنٓ-1 :٘ٝ
ايرتاض ٞايٓاؾ ٧عٔ اتؿام إضازات ا٭ططاف َٚ-2كتط ٢ايعكس املؿطٚع ٚامل٪نس).
ٚ -2عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْٛص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبإعاز ٠صٝاغ ١تعطٜـ ايعكس ايصشٝح
ايٛاضز يف املاز َٔ )133( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،ٞيٓٝػذِ َع ايتكػ ِٝايجٓا ٞ٥ادتسٜس
املكرتح ٭ضنإ ايعكسٚ .عً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞايٓص اٯت ٞنبس ٌٜيًُاز٠
( َٔ )133ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ( :ٞايعكس ايصشٝح ٖ ٛايعكس املؿطٚع شاتاً ٚٚصؿاً ،بإٔ
ٜه ٕٛصازضاً عٔ أًَٖ٘ٚ ،طاؾاً إىل َكتطَ ٢ؿطٚع ٚستسز قابٌ ذتهُ٘ٚ ،أٚصاؾ٘
غامل َٔ ١ارتًٌ).
ْٛٚ -3ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞأٜطاً إٔ ٜطٝـ ؾكط ٠ثايج ١إىل املاز َٔ )131( ٠ايكإْٛ
املسْ ٞايعطاق ٞتبطٌ نٌ ؾطط تكٝٝس ٟأَ ٚكرتٕ بايعكس جيطز َكتط ٢ايعكس أَ ٚطُْ٘ٛ
أ ٚا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔ ستتٛاٖا أ ٚايػاَٗٓ ١ٜاٚ ،شيو أغ ٠ٛباملاز٠
( )1170ادتسٜس َٔ ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػ .ٞستٚ ٢إٕ مل ٜهٔ شتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أٚ
يٰزابَ ،ا زاّ ٜػًب َكتط ٢ايعكس أ ٚا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔ غاٜتٗا اييت
ٚضع َٔ أدًٗاٚ .شيو يعسّ نؿا ١ٜايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز َٔ )131( ٠ايكاْ ٕٛاملسْٞ
ايعطاق ٞايػايؿ ١ايصنطٚ ،اييت قصطت إبطاٍ ايؿطط املكرتٕ بايعكس عً ٢ن ْ٘ٛشتايؿاً
يًٓعاّ ايعاّ أ ٚيٰزاب ،غٛا ٤أنإ ٖ ٛايساؾع إىل ايتعاقس أّ  .٫يصا ؾإْٓا ْكرتح ايٓص
اٯتٜ ( :ٞبطٌ نٌ ؾطط جيطز َكتط ٢ايعكس أ ٚا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عٓ٘ َٔ
غطضٗا أ ٚستتٛاٖاٜٚ ،عس نإٔ مل ٜهٔ).
 -4نُا ْكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜٛضز ْصاً يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞحيسز ؾ٘ٝ
ستت ٣ٛأَ ٚطَُ ٕٛكتط ٢ايعكس ايص ٟاختًؿ آضا ٤ايؿك٘ ا٫غ َٞ٬يف حتسٜس ستتٛا.ٙ
ٚإٔ ٜطاع ٞيف حتسٜسَ ٙؿٗ َ٘ٛا٭صً ٞاملكتبؼ َٔ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬ايصٜ ٟؿتٌُ عً٢
أسهاَ٘ أ ٚا٫يتعاَات ادتٖٛط ١ٜايٓاؾ ١٦عَٓ٘ ،ع إَهاْ ١ٝلمٛي٘ يًُؿٗ ّٛادتسٜس
ايٛاغع ملطُ ٕٛايعكس يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػٚ ،ٞايص ٟإؾتٌُ أٜطاً عً ٢ايؿطٚط
ايتعاقسٚ .١ٜعً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞايٓص اٯت ٫ ( :ٞبس يهٌ عكس َٔ
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َكتط ٢ميجٌ َطَُٚ ،ْ٘ٛا اؾتٌُ عً َٔ ٘ٝايتعاّ ي٘ ستٌ ٜطاف إيٜ ٘ٝه ٕٛقابً٬
ذتهُ٘ ،أ ٚؾططاً ٪ٜنس َكتطا ٙأ ُ٘٥٬ٜ ٚأٜ ٚه ٕٛداضٜاً ب٘ ايعطف ٚايعازٜٚ .٠صح
إٔ ٜه ٕٛاحملٌ عٓٝاً نإ أ ٚزٜٓاً أَٓ ٚؿع ،١أ ٚأ ٟسل َاي ٞآخط .نُا ٜصح إٔ ٜهٕٛ
عُ ً٬أ ٚاَتٓاعاً عٔ عٌُ).
ْٛٚ -5ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞأخرياً إٔ ٜكطض قاعس ٠عاَ ١دسٜس ٠يبط ٕ٬ايعكس يف ض٤ٛ
ايتكػ ِٝايجٓا ٞ٥املكرتح ٭ضنإ ايعكسٚ ،ختًـ اسس ؾططَ ٞطُ ٕٛايعكس املتُجٌ
مبكتطاٚ .ٙعً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح عً ٘ٝايٓص اٯتٜ ( :ٞه ٕٛايعكس باط ً٬إشا مل ٜهٔ
َؿطٚعاً شاتاً ٚٚصؿاً .بإٔ مل ٜصسض عٔ أًٖ٘ ،أ ٚإشا ختًـ عٔ َكتط ٢ايعكس أسس
ؾطط ،٘ٝبإٔ ٜه ٕٛغري َؿطٚع ملدايؿت٘ يًكاْ ٕٛأ ٚيًٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯزاب .أ ٚغري
َ٪نس بإٔ ٜهَ ٕٛػتش ً٬ٝأ ٚغري َعني تعٓٝٝاً ناؾٝاً ْاؾٝاً يًذٗاي ١ايؿاسؿ.)١
املصازض
أ :ً٫ٚاملصازض بايًػ ١ايعطب.١ٝ
أ -نتب ايؿك٘ اٱغَٞ٬
 -1أب ٛإغشام إبطاٖ ِٝبٔ َٛغ ٢بٔ ستُس ايًدُ ٞايؿاطيب .املٛاؾكات .اجملًس ايجايح.
ايطبع ١ا٭ٚىل .زاض عجُإ بٔ عؿإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع .املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.1997 .١ٜ
 -2أب ٛعبس اهلل ستُس بٔ أب ٞبهط بٔ أٜٛب املعطٚف بابٔ ايك ِٝادتٛظ .١ٜإع ّ٬املٛقعني
عٔ ضب ايعاملني .اجملًس ارتاَؼ .ايطبع ١ا٭ٚىل .زاض ابٔ ادتٛظ ٟيًٓؿط ٚايتٛظٜع.
ايطٜاض.ٙ 1423.
 -3لمؼ ايس ٜٔايػطخػ .ٞاملبػٛط .ادتع ٤ايجايح عؿط .زاض املعطؾ ١بريٚت .1989 .
 -4ع ٤٬ايس ٜٔأب ٞبهط بٔ َػعٛز ايهاغاْ ٞاذتٓؿ .ٞبسا٥ع ايصٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع.
ادتع ٤ايجأَ .ايطبع ١ايجاْ .١ٝزاض ايهتب ايعًُ .١ٝبريٚت يبٓإ.2003 .
 -5ستُس ارتطؾ ٞأب ٛعبس اهلل -عً ٞايعس .ٟٚؾطح ارتطؾ ٞعً ٢شتتصط غٝس ٟخًٌٝ
ٚبٗاَؿ٘ ساؾ ١ٝايعس .ٟٚادتع ٤ارتاَؼ .ايطبع ١ايجاْ .١ٝاملطبع ١ايهرب ٣ا٭َري١ٜ
بب٫ٛم َصط.ٙ 1317.
 -6ستُس بٔ عً ٞبٔ ستُس ايؿٛناْ ٌْٝ .ٞا٭ٚطاض ؾطح َٓتك ٢ا٭خباض .ب ٝا٭ؾهاض
ايسٚي .١ٝيبٓإ.2004 .
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 -7ستُس بٔ ستُس بٔ عبس ايطمحٔ املايه ٞاملػطب ٞاذتطاب أب ٛعبس اهللَٛ .اٖب ادتًٌٝ
يف ؾطح شتتصط ايؿٝذ خً .ٌٝادتع ٤ارتاَؼ .ايطبع ١ا٭ٚىل .زاض ايطضٛإ.
ْٛانؿٛطَٛ ،ضٜتاْٝا.2010 .
 -8ستُس سػٔ ايبذٓٛضز .ٟايكٛاعس ايؿكٗ .١ٝادتع ٤ايجايح .ايطبع ١ا٭ٚىلَ .طبع ١اهلاز.ٟ
.ٙ 1377
َٛ -9ؾل ايس ٜٔأب ٛستُس عبس اهلل بٔ أمحس بٔ ستُس بٔ قساَ ١املكسغ .ٞاملػين .ادتع٤
ايػازؽ .ايطبع ١ايجايج .١زاض عامل ايهتب يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.1997 .
 -10زٖٚ .ب ١ايعس .ًٞٝايؿك٘ اٱغٚ َٞ٬أزيت٘ .ادتع ٤ايطابع .ايطبع ١ايجاْ .١ٝزاض ايؿهط
يًطباعٚ ١ايتٛظٜع ٚايٓؿط بسَؿل.1985 .
ب .ايهتب ايكاْ.١ْٝٛ
.1

داى غػتإ .املط ٍٛيف ايكاْ ٕٛاملسْ .ٞته ٜٔٛايعكس ،تطمجَٓ ١صٛض ايكاض.ٞ
ايطبع ١ايجاْ .١ٝامل٪غػ ١ادتاَع ١ٝايسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع زتس.2008 .

.2

ز .مجاٍ ايس ٜٔستُس ستُٛز .غبب ا٫يتعاّ ٚؾطعٝت٘ يف ايؿك٘ اٱغ َٞ٬زضاغ١
َكاضْ ،١زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1969 ،٠

.3

ز .سػاّ ايس ٜٔناٌَ ا٭ٖٛاْ .ٞايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاّ ادتع ٤ا٭ ،ٍٚاجملًس ا٭ٍٚ
املصازض اٱضاز ١ٜي٬يتعاّ ،ايطبع ١ايجايج ،١داَع ١عني لمؼ2000 ،

.4

ز .سػإ عبس ايػين ارتطٝب ،ايكاْ ٕٛايعآَّ ،ؿٛضات ظ ٜٔاذتكٛق ،١ٝبريٚت،
يبٓإ.2012 ،

.5

ز .سػٔ عً ٞايصْ ،ٕٛأص ٍٛا٫يتعاَّ ،طبع ١املعاضف ،بػساز.1970 ،

.6

ز .سػٔ عً ٞايصْٚ ٕٛز .ستُس غعٝس ايطس .ٛايٛدٝع يف ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاّ.
ادتع ٤ا٭َ ،ٍٚصازض ا٫يتعاّ .زضاغَ ١كاضْ ١بايؿك٘ اٱغٚ َٞ٬املكاضٕ .ايطبع ١ا٭ٚىل.
زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط .عُإ.2002 .

 .7ز .زضع محاز .ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات ،ايكػِ ا٭َ ،ٍٚصازض ا٫يتعاَّ ،هتب١
ايػٓٗٛض ،ٟبريٚت.2016 ،
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 .8ز .طًبٖٚ ١ب ١خطابَ ،كابٌ ا٫يتعاّ بايٛعس يف ايكاْ ٕٛا٫صتً ٛأَطٜه ،ٞزاض ايؿهط
ايعطب،1979 ،ٞ
.9

ز .عبس ايطظام أمحس ايػٓٗٛض .ٟايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ .ٞادتع ٤ا٭.ٍٚ
ْعط ١ٜا٫يتعاّ بٛد٘ عاَّ .صازض ا٫يتعاّ .ايعكس-ايعٌُ غري املؿطٚع-ا٫ثطا ٤ب٬
غبب-ايكآَْ .ٕٛؿأ ٠املعاضف باٱغهٓسض.2004.١ٜ

 .10ز .عبس ايطظام أمحس ايػٓٗٛضَ ،ٟصازض اذتل يف ايؿك٘ اٱغ ،َٞ٬زضاغَ ١كاضْ١
بايؿك٘ ايػطب ،ٞادتع ٤ايجايح ،ستٌ ايعكس ،ايطبع ١ايجآَْ ،١ٝؿٛضات اذتًيب اذتكٛق،١ٝ
بريٚت1998 ،
 .11ز .عبس اجملٝس اذته ،ِٝاملٛدع يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞادتع ٤ا٭ ٍٚيف َصازض
ا٫يتعاّ َع املكاضْ ١بايؿك٘ اٱغ ،َٞ٬ؾطن ١ايطبع ٚايٓؿط ا٭ًٖ ،١ٝبػساز.1963 ،
 .12ز .عبس اجملٝس اذته ،ِٝايٛغٝط يف ْعط ١ٜايعكسَ ،ع املكاضْٚ ١املٛاظْ ١بني ْعطٜات
ايؿك٘ ايػطبَٚ ٞا ٜكابًٗا يف ايؿك٘ ا٫غٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،ٞادتع ٤ا٭ ٍٚيف
اْعكاز ايعكس ،ؾطن ١ايطبع ٚايٓؿط ا٭ًٖ ،١ٝبػساز،1967 ،
 .13ز .عبس اجملٝس اذته ،ِٝا٫عتباض نطنٔ يف ايعكس يف ايكاْ ٕٛاٱْهًٛأَطٜه ،ٞبػساز،
.1991
 .14ز .عبس اجملٝس اذتهٚ ِٝعبس ايباق ٞايبهطٚ ٟستُس ط٘ ايبؿري ،ايٛدٝع يف ْعط١ٜ
ا٫يتعاّ يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ،ٞادتع ٤ا٭َ ،ٍٚصازض ا٫يتعاّ  .بػساز.1980 ،
 .15ز .عسْإ ابطاٖ ِٝايػطسإ ٚزْٛ .ض ٟمحس خاطط ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسَْ ،ٞصازض
اذتكٛم ايؿدص ،١ٝا٫يتعاَات ،زضاغَ ١كاضْ ،١زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ،
.2009
 .16ز .عصُ عبس اجملٝس بهط .ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات .ادتع ٤اَ .ٍٚ٫صازض ا٫يتعاّ.
ايطبع ١اٚ٫ىل .ايصانط ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع .بػساز.2011 .
 .17ز .عصُ عبس اجملٝس بهطْ .عط ١ٜايعكس يف ايؿك٘ اٱغ َٞ٬زضاغَ ١كاضَْ ١ع ايؿك٘
ايكاْٚ ْٞٛايكٛاْني املعاصط .٠زاض ايهتب ايعًُ .١ٝبريٚت.2009 .
 .18ز .عصُ عبس اجملٝس بهطْ .عط ١ٜايعكس يف ايكٛاْني املسْ ١ٝايعطب .١ٝزاض ايهتب
ايعًُ .١ٝبريٚت.2015 .
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 .19ز .زتٝس محٝس ايعٓبهَ ،ٞباز ٨ايعكس يف ايكاْ ٕٛاٱْهًٝعَٓ ،ٟؿٛضات داَع١
ايٓٗط.2001 ،ٜٔ
 .20ز .ستُس صسٜل ستُس عبس اهللَٛ ،ضٛع ١ٝاٱضاز ٠ايتعاقس ،١ٜزضاغ ١حتًَ ١ًٝٝكاضْ،١
زاض ايهتب ايكاْ.2012 ،١ْٝٛ
 .21زَ .صطؿ ٢إبطاٖ ِٝايعمل .ٞا٫يتعاَات يف ايؿطٜع ١ا٫غٚ ١َٝ٬ايتؿطٜعات املسْ١ٝ
ايعطب .١ٝادتع ٤ا٭ .ٍٚؾطن ١ايػعس ٕٚيًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع احملسٚز .٠بػساز .زٕٚ
غٓ ١طبع.
َ .22صطؿ ٢أمحس ايعضقا ،املسخٌ ايؿكٗ ٞايعاّ ،ادتع ٤ا٭ ،ٍٚزاض ايكًِ ،زَؿل2004 ،
 .23زَ .صطؿ ٢غًُإ سبٝب ،املصطًشات ايكاْ ١ْٝٛيف ايعكٛز اٱْهًٝع ،١ٜزاض ايجكاؾ١
يًٓؿط ٚايتٛظٜع.2009 ،
 .24زَٓ .صض ايؿطٌ ،ايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞزضاغَ ١كاضْ ١بني ايؿك٘ اٱغَٞ٬
ٚايكٛاْني املسْ ١ٝايعطبٚ ١ٝا٭دٓبَ ١ٝععظ ٠بآضا ٤ايؿكٗاٚ ٤أسهاّ ايكطآَ ،٤ؿٛضات
آضاؽ ،أضب.2006 ،ٌٝ
َٛ .25ؾل محٝس ايبٝات .ٞؾطح املت ،ٕٛاملٛدع املبػط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞايكػِ
ا٭َ ٍٚصازض ا٫يتعاّ ،املٛاز (َٓ )245-73ؿٛضات ظ ٜٔاذتكٛق ،١ٝبريٚت.2017 .
 .26زٜ .اغني ستُس ادتبٛض .ٟايٛدٝع يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞا٭ضزْ ،ٞادتع ٤ا٭،ٍٚ
َصازض اذتكٛم ايؿدصَ ،١ٝصازض ا٫يتعاَات ،زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع .عُإ.
.2003
ز-ايبشٛخ.
 -1ز.أنطّ ستُٛز سػني ايبس .ٚسهِ ايعكس زضاغَ ١كاضْ .١عح َٓؿٛض يف زتً ١ايطاؾسٜٔ
يًشكٛم .اجملًس -15-ايعسز .55ايػٓ.2012 ١
 -2ز .أنطّ ستُٛز سػني ايبسٚ .ٚز .ستُس صسٜل ستُس عبس اهلل .أثط َٛضٛع ١ٝاٱضاز٠
ايتعاقس ١ٜيف َطسً ١املؿاٚضات .عح َٓؿٛض يف زتً ١ايطاؾس ٜٔيًشكٛم .اجملًس-13-
ايعسز.2011 .49
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.١ٝح ادتاَعٜا٭طاضٚ ٌ٥ايطغا-ز
١سٚ أطط.١ْ َكاض١ض يف ايعكس ايطيب زضاغٜ املط٠ إضاز.ٟسْٝؼ ايعبٜٛ  غامن١ٜٓ ظ-1
.2005 .ٌصٛ امل١م داَعٛ اذتك١ًٝ إىل ن١َ َكسٙضاٛزنت
 إىل١َ َادػتري َكس١ ضغاي.١ٜ ايعكس١ٝيٚ٪ َٔ املػ٤ ؾطط اٱعؿا.ٕاًٛ عٟ ٖازًٞ ع-2
.1990 . بػساز١ داَع،ْٕٛ ايكا١ًٝن
.٤عات أسهاّ ايكطاُٛ زت.ٖـ
.١ًٖٝايٓؿط ا٭ٚ  ايطبع١ ؾطن.ٍٚ ا٭٤ ادتع.ٞ ايعطاقْٞ املس٤ ايكطا.اتٝ غًُإ ب.1
.1962 .بػساز
، – آشاضْٕٞ ايجاْٛ نا،ٍٚ ايعسز ا٭، احملاَني١ اييت تصسضٖا ْكاب٤ ايكطا١ً زت.2
.1968 ، بػساز،ْٞ ايعا١ َطبع،1968
.اْنيٛ ايك-ٚ
.1951 ١ٓ) يػ40( ِ ضقٞ ايعطاقْٕٞ املسْٛايكا.١ٜعًٝ اٱْه١ املصازض بايًػ:ًاْٝثا
First: Books.
1. Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith. Atiyah's
Introduction to the Law of Contract. Sixth Edition،
2.

Clarendon Press، Oxford، 2005.
Catherine Elliott & Frances Quinn،Tort Law، Eighth

3.

Edition، PEARSON، Longman، 2011
Catherine Elliott & Frances Quinn، Contract law،

4.

Seventh Edition، Longman، PEARSON، 2009.
Edwin Peel and .G. H. Treitel، Treitel on The law of

5.

contract، Twelfth Edition، Sweet & Maxwell، Thomson
Reuters، 2010،
Ewan Mckendrick. Force Majeure and Frustration of
contract، Second Edition، Informa law from Routledge،
2013.
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6.

Ewan Mckendrick. Contract Law، Text، Cases، and
Materials. Fifth Edition Oxford University Press. 2012.
Ewan Mckendrick،Contract law،Sixth Edition،Palgrave
Macmillan، 2005.

7.
8.

Guest. Anson's Law of Contract، 26th Edition، Oxford
University Press، 1984.

9.

Jack Beatson، Andrew Burrows، john cartwright.
Anson's law of Contract، Thirtieth Edition، Oxford
university press، 2016.
Janet O'Sullivan & Jonathan Hilliard. The Law Of
Contract. Seventh Edition. Oxford University
Press.2016.
Jean-Louis Halperin. The French Civil Code. University
College of London Press.2006.
Jill poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth
Edition. Oxford University Press.2016.
Jill Poole، James Devenney & Adam Shaw-Mellors.
Concentrate Contract Law. Third Edition. Oxford
University Press.2017.
John Cartwright . Contract Law: An Introduction to the
English Law Of Contract for the Civil Lawyer. Second
Edition. Hart publishing Ltd .2013
John Wilman، Brown، GCSE Law، Ninth Edition،

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Thomson Sweet and Maxwell، 2005.
16. Laurence Koffman & Elizabeth Macdonald، The Law
of Contract، Seventh Edition، Oxford University Press،
2010.
17. Michael Furmston، Cheshire، Fifoot and Furmston's law
of contract، Fifteenth Edition. oxford university press،
2007.
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18. Mindy-chen-wishart. Contract Law، Sixth Edition،
Oxford University Press، 2018،
19. Pamela R. Tepper. The Law of Contracts and the
Uniform Commercial Code. Second Edition. DELMAR
CENGAGE learning. New York. 2012
20. Paul Richards، law of contract، fourth Edition، financial
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