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بسم هللا الرحمن الرحيم
المحاضرة األولى
القانون المدني العراقي
رقم  40لسنة  1951المعدل
توطئة
أوال- :صدر هذا القانون في عام  1951ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في
1951 /9 /8
أصبح نافذا في  1953 /9 /8أي بعد مرور سنتين على نشره في الجريدة الرسمية،
استنادا لنص المادة  1382من القانون التي تشير الى نفاذه بعد مرور سنتين على نشره
في الجريدة الرسمية
ثانيا- :تضمن هذا القانون  1383مادة قانونية
ثالثا- :جاءت مواده مقسمة حسب التفصيل اآلتي:

.1الباب التمهيدي
تضمن هذا الباب المواد من  72-1وعلى ثالثة فصول- :
الفصل األول- :تحت عنوان تطبيق القانون من المادة 33-1
الفصل الثاني- :األشخاص من المادة 60-34
الفصل الثالث- :األشياء واألموال والحقوق من المادة .72-61

-2القسم األول (الحقوق الشخصية) االلتزامات
ويتضمن هذا القسم كتابين- :
الكتاب األول- :نظرية االلتزام الكتاب الثاني- :العقود المسماة

-3القسم الثاني (الحقوق العينية)
ويتضمن كتابين أيضا- :
الكتاب الثالث ((الحقوق العينية األصلية)).
الكتاب الرابع ((الحقوق العينية التبعية)).

القسم األول
الحقوق الشخصية
الكتاب األول
نظرية االلتزام (االلتزامات)
تتضمن هذه النظرية جزأين هما- :
الجزء االول- :مصادر االلتزام.

الجزء الثاني- :أحكام االلتزام.

الجزء االول
مصادر االلتزام
نمهد الكالم لمصادر االلتزام أربع فقرات هي- :
-2أهمية نظرية االلتزام
-1تعريف االلتزام وخصائصه
-3المذهب الشخصي والمادي في نظرية االلتزام -4أنواع االلتزامات
-1تعريف االلتزام وخصائصه
عرفت المادة 1/69مدني عراقي االلتزام بأنه :رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين
بمقتضاها يطالب الدائن مدينه بنقل حق عيني او قيام بعمل او امتناع عن عمل واشارة
المادة 3/69مدني الى ان لفظ االلتزام ولفظ الدين ِيؤديا نفس المعنى الذي يؤديه التعبير
بلفظ الحق الشخصي ونستنتج مما تقدم اآلتي- :
أوال- :ان أركان الحق الشخصي ثالث (دائن ،مدين ،األداء)
ثانيا- :ان الحق الشخصي والدين وااللتزام تؤدي معنى واحد وان اختلفت في الصياغة،
وكل ما باألمر إن الرابطة القانونية بين الدائن والمدين إذا نظرنا إليها من جانب الدائن
سميت حق شخصي ،وإذا نظرنا إليها من جانب المدين سميت بالدين او االلتزام.
ثالثا- :ان االلتزام رابطة تثبت لها الخصائص اآلتية- :
-2االلتزام رابطة شخصيه
-1االلتزام رابطة قانونية
-3االلتزام رابطة محلها ذات قيمه مالية -4االلتزام رابطة مؤقتة

وفيما يلي توضيحا لهذه الخصائص- :
-1االلتزام رابطة قانونية
اي انه عالقة بين ذمتين (ذمة الدائن والمدين) وليس مجرد قيد مادي يرد على حرية
وكرامة المدين او شخصيته ،وعليه لو لم يقم المدين بتنفيذ التزامه سينفذ الدائن على
أموال المدين اي على ذمته المالية ال على شخصه او حريته او كرامته.
-2االلتزام رابطة شخصية
اي انه عالقة بين شخص وشخص ال بين شخص وشيء وبذلك يختلف االلتزام او الحق
الشخصي عن الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة لشخص على شيء يمنحها القانون
لشخص معين (حسب ما ورد في المادة 1/67مدني عراقي)
ويترتب على ذلك ان الرابطة القانونية في الحق الشخصي هي رابطة اقتضاء خالفا
للرابطة في الحق العيني التي توصف بأنها رابطة تسلط.
-3ان االلتزام رابطة محلها ذات قيمة مالية
اي ال يمكن تصور المحل في االلتزام إال باعتباره قابال الى ان يقوم بالنقد وإال ال نكون أمام
التزام بل ربما نكون أمام واجب.
-4االلتزام رابطة مؤقتة
أي مصيرها الزوال وال يمكن جعلها مؤبدة وااللتزام مصيره االنقضاء بأحد طرق انقضاء
االلتزام وهي- :
أوال- :الطريق الطبيعي (الوفاء)
ثانيا- :انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء عن طريق الوفاء بمقابل أو المقاصة أو التجديد أو
اتحاد الذمة أو اإلنابة في الوفاء.
ثالثا- :انقضاء االلتزام دون ان يوفى به عن طريق اإلبراء او استحالة التنفيذ أو التقادم.

المحاضرة الثانية
-2اهمية نظرية االلتزام- :ان نظرية االلتزام سميت بهذا االسم ألنها تتخذ من االلتزام
موضوعا لها وتسمى أيضا بنظرية الحق الشخصي او الدين.
ولها أهمية من الناحيتين النظرية والعملية فمن الناحية النظرية فان قواعدها عامة صالحه
للتطبيق على كل ما لم يرد بصدده نص خاص
أما من الناحية العملية فحياتنا اليومية هي عبارة عن التزامات أيا كان مصدرها العقد أم
غيره من المصادر كالعمل غير المشروع او العمل النافع (اإلثراء بدون سبب) او اإلرادة
المنفردة (كالوعد بجائزة) او القانون لكل ما تقدم نجد ان نظرية االلتزام ال يمكن االستغناء
عنها فهي مهمة جدا والدليل على ذلك ان المشرع العراقي في القانون المدني تناولها في
مقدمة مفرداته بعد الباب التمهيدي أي في الكتاب االول من القسم االول المخصص
للحقوق الشخصية ثم تناول في الكتاب الثاني العقود المسماة.
-3المذهب الشخصي والمادي في نظرية االلتزام
تنازع نظرية االلتزام مذهبان االول يفسر الجانب الشخصي (أطراف االلتزام) والثاني يفسر
جانب الموضوع (محل االلتزام) ومضمون كال المذهبين اآلتي- :
أوال- :المذهب الشخصي
ينسب مضمون هذا المذهب للفقيه األلماني(سافيني)ويرى ان العبرة في االلتزام ألشخاصه
ال لمادته او موضوعه اي ان االلتزام يوجد إذا وجد دائن ومدين وليس بالضرورة وجود
المحل ابتداءا اي انه قد يوجد في المستقبل ،وهذا المضمون ينسجم في الكثير من األوضاع
القانونية التي ال يمكن قبولها لوال المذهب الشخصي كما هو الحل في التعاقد على شيء
سيوجد في المستقبل.
ثانيا- :المذهب الموضوعي(المادي)
ينسب مضمون هذا المذهب للفقيه األلماني (جييرك) ويرى ان العبرة بااللتزام لموضوعه
ومادته ال ألشخاصه اي ان االلتزام يوجد بوجود المحل وأحد أطراف االلتزام وهو المدين
اما الدائن فقد يوجد مستقبال ،وبناءا على ذلك ال وجود االلتزام ما لم يوجد محله.
ويترتب على سيادة أفكار المذهب المادي نتيجتان- :
األولى- :إمكانية تغير أشخاص االلتزام عن طريق حوالة الحق او حوالة الدين.
ففي حوالة الحق يتغير الدائن مع بقاء المدين ثابتا وفي حوالة الدين يتغير المدين مع بقاء
الدائن ثابتا.

الثانية- :إمكانية وجود المحل مع المدين عند نشوء االلتزام اما الدائن سيوجد مستقبال كما
في الوعد بجائزة ،فلحظة اإلعالن عن جائزة لمن يعثر على شيء ضائع يصبح الواعد
مدينا والمحل هو العمل والجائزة اما الدائن فال يعرف إال بعد العثور على الشيء الضائع.
اما عن موقف المشرع العراقي فهو أخذ بالمذهبين في آن واحد فهو في بعض مواده تأثر
بالمذهب الشخصي كما في تعريفه لاللتزام او العقد وفي مواد أخرى تأثر بالمذهب المادي
كما في حوالة الحق وحوالة الدين إذ نظمهما تحت عنوان انتقال االلتزام وفي المواد
 374-339من القانون المدني.

المحاضرة الثالثة
أنواع االلتزامات
ينقسم االلتزام الى عدة أقسام- :

أوال- :االلتزام اإلرادي وغير اإلرادي
االلتزام اإلرادي (التصرف القانوني)
ذلك االلتزام الذي يجد أساسه في إرادة متجهة الى أحداث أثر قانوني سواء كانت واحده ام
أكثر كما في اإلرادة المنفردة والعقد.
االلتزام غير اإلرادي (الواقعة القانونية) التزام يجد أساسه في واقعة تقع بفعل الطبيعة او
اإلنسان ويرتب القانون على حدوثها أثرا قانونيا وهو نشوء االلتزام كما في واقعة الفعل
الضار (العمل غير المشروع) أو واقعة اإلثراء (الكسب دون سبب) وقد يكون المصدر هو
القانون كما هو الحال في بعض الوقائع القانونية كواقعة الوالدة والجوار.

ثانيا- :االلتزام المدني (التام)وااللتزام الطبيعي(الناقص)
االلتزام المدني- :هو ذلك االلتزام الذي يوجد فيه عنصري المسؤولية والمديونية ويستطيع
الدائن إجبار مدينه على التنفيذ أن لم ينفذه اختيارا أي يتحرك عنصر المسؤولية .لذلك هذا
االلتزام (تام) لوجود عنصريه هما المديونية والمسؤولية.
أما االلتزام الطبيعي- :هو ذلك االلتزام الذي يوجد فيه عنصر المديونية دون المسؤولية
بحيث لو لم يقم المدين بتنفيذه طوعا ال يستطيع الدائن جبره على التنفيذ لعدم وجود عنصر
المسؤولية ،لذلك يوصف بأنه التزاما ناقصا ومثاله االلتزام الذي مضت عليه مدة التقادم
إذن عناصر االلتزام هما المسؤولية والمديونية .وأثر الزمان عليهما هو انه يؤدي إلى تخلف
عنصر المسؤولية مع بقاء عنصر المديونية إي بمرور الزمان يتحول االلتزام من مدني تام
إلى طبيعي ناقص.
أهمية التمييز- :
لمعرفة متى يستطيع الدائن ان يجبر مدينه على التنفيذ ،فإذا كان االلتزام مدنيا يستطيع الدائن
مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد المدين بينما لو كان االلتزام طبيعيا فال يستطيع الدائن
ذلك
لتخلف عنصر المسؤولية.

ثالثا- :االلتزام االيجابي وااللتزام السلبي
االلتزام االيجابي (القيام بعمل) هو ذلك االلتزام الذي يكون محله قيام المدين بعمل ما
لمصلحة الدائن بحيث يعد منفذا له أذا قام بالعمل ومخال به أذا لم يقم بالعمل ومثاله التزام
البائع بنقل الملكية ،والتزام الناقل في عقد النقل.
أما االلتزام السلبي (االمتناع عن عمل) (االلتزام بالترك)
هو ذلك االلتزام الذي يكون محله امتناع المدين عن عمل ما كان بإمكانه أن يقوم به لوال
وجود االلتزام أي أن المدين يعد منفذا لاللتزام أذا بقي ممتنعا عن العمل ومخال به إذا قام
بالعمل كالتزام البائع بعدم التعرض المشتري والتزام المؤجر بعدم منافسة المستأجر والتزام
الطبيب بالمحافظة على أسرار المريض.

أهمية التمييز
للتمييز بين االلتزام االيجابي والسلبي أهمية تبدو في ناحيتين:
األولى- :من حيث األعذار:
أذ ال ضرورة ألعذار الدائن لمدينه فيما لو كان التزام المدين سلبيا بينما البد منه أذا كان
االلتزام ايجابيا.
الثانية- :من حيث الجزاء:
أذا أخل المدين بالتزام سلبي ففي الغالب يكون الجزاء هو التعويض عما أصاب الدائن من
ضرر أي ينفذ االلتزام بمقابل.
أما لو كان االلتزام الذي حصل إال خالل به ايجابيا فالجزاء قد يكون التعويض وقد يكون
التنفيذ العيني وقد يكون فسخ العقد أذا كان مصدر االلتزام عقدا ملزما للجانبين.

المحاضرة الرابعة
رابعا- :االلتزام بنتيجة وااللتزام بوسيلة
االلتزام بنتيجة (االلتزام المحدد) هو ذلك االلتزام الذي يكون محله تحقيق غاية ونتيجة يبغيها
الدائن فيعد المدين منفذا اللتزامه إذا تحققت النتيجة ومخال به إذا تخلفت النتيجة ما لم يثبت
السبب األجنبي كالتزام البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع.
إما االلتزام ببذل عناية (بوسيلة)هو ذلك االلتزام الذي يكون محله بذل المدين قدرا من
الحيطة والعناية في تنفيذ التزامه ويعد منفذا اللتزامه إذا بذل العناية المطلوبة منه قانونا أو
اتفاقا وان لم تتحقق النتيجة .ومخال بالتزامه إذا لم يبذل العناية المطلوبة ،ومثال التزام
الطبيب بمعالجة المريض والتزام المحامي تجاه موكله.
أهمية التمييز بين االلتزامين- :
تبدو أهمية التمييز بين االلتزام بنتيجة وااللتزام بوسيلة:
لتحديد متى يعتبر المدين مخطئا ،فإذا كان التزامه بنتيجة يعد مخطئا إذا تخلفت النتيجة إال
إذا حال بين المدين والنتيجة سببا أجنبيا ،إما إذا كان االلتزام ببذل عناية فيعد مخطأ إذا لم
يبذل العناية المطلوبة منه قانونا أو اتفاقا ،ففي هذا االلتزام ال نبحث عن نتيجة وإنما هل إن
المدين بذل العناية أم ال.
خامسا- :االلتزام الشخصي وااللتزام العيني
االلتزام الشخصي (الضمان العام) هو ذلك االلتزام الذي تكون فيه ذمة المدين المالية كلها
ضامنة للوفاء بديونه وتوصف مسؤولية المدين في هذا االلتزام بأنها مسؤولية شخصية.
إما االلتزام العيني (الضمان الخاص) هو ذلك االلتزام الذي تكون فيه جزء من ذمة المدين
ضامنا للوفاء بديونه إي إن حق الدائن يتركز بمال معين من أموال المدين لذلك توصف
مسؤوليته في هذا االلتزام بأنها مسؤولية عينية كما في الرهن والكفالة العينية.
علما إن االلتزام قد يكون شخصيا أحيانا وعينيا في أحيان أخرى كما في الكفالة فإذا كانت
الكفالة شخصية وصف التزام الكفيل بأنه شخصي (والكفيل الشخصي هو من يضمن دين
غيره بذمته المالية كلها ) وإذا كانت الكفالة عينية وصف التزام الكفيل بأنه عيني (والكفيل
العيني هو من يضمن دين غيره بجزء بذمته المالية ).
وتبدو أهمية التمييز بين االلتزامين :من حيث إن الدائن في االلتزام الشخصي ينفذ على جميع
أموال مدينه إال ما استثني منها بنص خاص ,إما لو كان االلتزام العيني فالدائن ينفذ على مال
معين وليس على كل أموال المدين ويوصف الدائن هنا بأنه صاحب ضمان خاص وليس
ضمان عام .

-6االلتزام الفوري وااللتزام المستمر.
االلتزام الفوري (االلتزام غير المتتابع) هو ذلك االلتزام الذي ال يكون الزمن فيه عنصرا
جوهريا ،إي ينفذ بعمل واحد وال يحتاج إلى إعمال متتابعة متتالية كالتزام البائع تسليم المبيع،
ويوصف العقد الذي ينشئ هذا االلتزام بالعقد الفوري.
إما االلتزام المستمر (االلتزام المتتابع) هو ذلك االلتزام الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا
فيه إي ال ينفذ بعمل واحد وإنما يحتاج تنفيذه إلى إعمال متتابعة متتالية أي يكون تنفيذه حاله
مستمرة مع الزمن ويوصف العقد الذي يولد هذا االلتزام بأنه عقد مستمر التنفيذ .وأهمية
التمييز بين االلتزامين ستبدو واضحة عند دراسة العقد الفوري والعقد المستمر.

-7االلتزام األصلي والتبعي- :
االلتزام األصلي هو ذلك االلتزام الذي ينشأ لذاته إي مستقال وال يكون مستندا في نشوءه
اللتزام سابق له كالتزام البائع بنقل الملكية في عقد البيع.
إما االلتزام التبعي هو ذلك االلتزام الذي ينشأ ومستندا في نشوءه اللتزام سابق له كالتزام
الكفيل وااللتزام بالشرط الجزائي ويكون االلتزام تبعيا في حالتين- :
األولى- :إذا نشأ االلتزام كنتيجة قانونية اللتزام سابق كااللتزام بالتعويض
الثانية- :إذا نشا االلتزام مجرد ضمانه لتنفيذ التزام سابق له كالتزام الكفيل وااللتزام بالشرط
الجزائي.
وأهمية التمييز بين االلتزامين تبدو:
بان التبعي يدور مع األصلي وجودا وعدما صحتا وبطالنا.
فاذا وجد األصلي وجد التبعي وإذا انعدم األصلي انعدم التبعي ،وإذا صح األصلي صح
التبعي وإذا بطل األصلي بطل التبعي ولكن العكس غير صحيح ،أي إذا بطل التبعي فال يؤثر
على صحة األصلي ،ألن التابع تابعا وال ينفرد بالحكم ولكن ال يتوقف عليه مصير األصل
كما لو ورد في عقد الرهن شرطا جزائيا يقضي بتملك الدائن المرتهن المرهون عند عدم
تسديد المدين الراهن للدين عند حلول االجل ،فيعد الشرط باطال ويلغى وحده ويبقى عقد
الرهن صحيحا ويسمى بشرط اللغو وقد اشارة الى ذلك المادة 1301مدني عراقي ويعبر
عن ذلك بغلق الرهن.

المحاضرة الخامسة
مصادر االلتزام
مصدر االلتزام هو السبب القانوني الذي أنشأ االلتزام وهو في حقيقته إما تصرف قانوني أو
واقعه قانونية.
فالتصرف القانوني- :
إرادة أو أكثر متجهة إلى إحداث أثر قانوني وهو نشوء االلتزام ويدخل ضمن هذا التعريف
العقد واإلرادة المنفردة التي توصف بأنها مصادر إرادية تنشا التزامات إرادية الن اإلرادة
فيهما متجهة إلى إن تلتزم.
إما الواقعة القانونية فهي كل واقعة تقع بفعل الطبيعة واإلنسان ويترتب القانون على وقوعها
أثرا قانونيا هو نشوء االلتزام ويدخل ضمن هذا التعريف العمل غير المشروع (الفعل
الضار) والعمل النافع (الكسب دون سبب) والقانون.

مصادر االلتزام في القانون المدني العراقي
تناول القانون المدني العراقي مصادر االلتزام الخمس في المواد  245-73فبدا بالمصادر
اإلرادية وهي (العقد +اإلرادة المنفردة) ثم المصادر غير اإلرادية (العمل غير المشروع-
الكسب دون سبب-القانون) .ولدراسة هذه المصادر سنبدأ بالمصادر اإلرادية- :

أوال- :المصادر اإلرادية
-1العقد

-2اإلرادة المنفردة

-1العقد
تعريف العقد عموما- :
تطابق أو توافق أو تالقي إرادتين أو أكثر على إنشاء االلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.
إما تعريفه كمصدر مباشر لاللتزام فقد عرفته المادة  73مدني عراقي بأنه (ارتباط اإليجاب
الصادر من احد العاقدين بقبول األخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
ومن خالل هذا التعريف يتبين االتي -:
أ -إن العقد هو إرادتان ال إرادة واحدة الن اإلرادة الواحدة ال يمكن إن تكون عقد ولعل هذا
هو المعيار الدقيق للتمييز بين العقد واإلرادة المنفردة رغم كونهما مصادر إرادية .
ب -إن العقد إرادتان أو أكثر متجهة إلى إحداث اثر قانوني إي إرادتين جادتين وإال ال نكون
إمام عقد بل نكون إمام اتفاق ولذلك ال تعد اتفاقات مجاملة عقودا  ,معنا ذلك إن (كل عقد هو
اتفاق ولكن ليس كل اتفاق عقد)

ج-إن المشرع العراقي في تعريفه للعقد تأثر بالنزعة الموضوعية السائدة في الفقه اإلسالمي
أكثر من النزعة الذاتية التي تسود الفقه الالتيني فهو تضمن عبارة (على وجه يثبت أثره في
المعقود عليه) إي انه أراد إن يبرز معنى تغير المحل من حال إلى حال إي يكون المحل قبل
العقد في وضع وبعد العقد في وضع غيره.

تحديد منطقة العقد- :
ال نكون إمام عقد بالمعنى الفني الدقيق لهذه الكلمة ما لم يكن التطابق بين اإلرادتين في نطاق
القانون الخاص أوال وفي دائرة المعامالت المالية ثانيا.
فالمعاهدة اتفاق بين دولتين ،وتولي الوظيفة العامة اتفاق بين الحكومة والموظف ولكنها ال
تعد عقودا ألنها في نطاق القانون العام- :الدولي أو اإلداري ،وينبغي إن يكون االتفاق في
نطاق المعامالت المالية إي تنظيم المسائل المالية بين اإلفراد وإال خرجت من نطاق العقود
اذن ينبغي أن يكون تطابق اإلرادتين في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعامالت المالية.

أنواع العقود
تنقسم العقود بحسب الزاوية التي ننظر من خاللها للعقد إلى عدة أقسام- :
من حيث االنعقاد (التكوين)- :
العقد ألرضائي –العقد الشكلي –العقد العيني
العقد ألرضائي- :عقد يكفي النعقاده مجرد التراضي بين اطرافه دون حاجة الستيفاء شكلية
معينة كعقد اإليجار وعقد بيع المنقول ،وأركانه ثالث هي التراضي-المحل –السبب وإذا
تخلف إي منهما فان العقد يكون باطال واألصل في العقود الرضائية.
العقد الشكلي- :عقد ال يكفي النعقاده مجرد التراضي بل ال بد من استيفاء الشكلية التي نص
عليها القانون أو االتفاق ،وفي الغالب تكون الشكلية تسجيل العقد لدى جهة رسمية كعقد بيع
العقار وعقد رهن العقار تامينيا أو حيازيا.
وأركان العقد الشكلي هي- :التراضي-المحل –السبب –الشكلية وإذا تخلف إي منها يكون
العقد باطال.
العقد العيني- :هو ذلك العقد الذي ال يكفي مجرد التراضي النعقاده بل ال بد من القبض
والتسليم للمعقود عليه وأركانه هي التراضي-المحل-السبب-القبض (التسليم)كعقد الرهن
الحيازي وهبة المنقول وعقد القرض .وقد يكون العقد شكليا وعينيا في إن واحد كعقد رهن
العقار حيازيا فهو يحتاج للقبض التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري.

أهمية التمييز- :كون العقد رضائي أو شكلي أو عيني ضروري لمعرفة متى يكون العقد
صحيحا ومتى يكون باطال .فهو صحيحا إذا توفرت أركانه وباطال إذا اختلت أركانه

المحاضرة السادسة
أنواع العقود من حيث األثر- :
العقد الملزم للجانبين ،والعقد الملزم للجانب الواحد
العقد الملزم للجانبين (التبادلي) (عقد المساومة)- :هو ذلك العقد الذي يرتب ومنذ انعقاده
التزامات متقابلة في ذمة أطرافه فيكون كل منهما دائنا ومدينا في آن واحد ،كعقد البيع وعقد
اإليجار وعقد الرهن الحيازي.
العقد الملزم للجانب الواحد- :هو ذلك العقد الذي يرتب ومنذ انعقاده التزامات في ذمة أحدعاقديه دون األخر فيكون أحداهما دائنا وليس مدينا واألخر مدينا وليس دائنا كعقد الوديعة
وعقد الرهن التأميني.

أهمية التمييز
تبدو التمييز بين العقدين أهمية في النواحي التالية- :
-1وجود فكرة االرتباط والتقابل في العقد الملزم للجانبين وال وجود لها في العقد الملزم
للجانب الواحد ،فالتزامات كل طرف تقابل التزامات الطرف األخر فالبائع مثال يلتزم بنقل
الملكية الن المشتري ملتزم بدفع الثمن.
-2وجود قاعدة الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين دون العقود الملزمة للجانب
الواحد ،فإذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته جاز لألخر إن يمتنع هو أيضا عن التنفيذ
ويطالب بفسخ العقد.
-3من حيث أثر استحالة إذا استحال على المدين في العقد الملزم للجانبين تنفيذ التزامه لسبب
أجنبي ال يد له فينفسخ العقد بقوة القانون والمدين هو الذي يتحمل تبعة االستحالة إما العقد
الملزم للجانب الواحد فالدائن والذي يتحمل تبعة االستحالة وليس المدين.

أنواع العقود من حيث العوض او المقابل
عقود المعاوضة وعقود التبرع- :
عقد المعاوضة ذلك العقد الذي يعطي فيه المتعاقد مقابال لما يأخذ أو يأخذ مقابال لما يعطي
كما في عقد البيع.
اما عقد التبرع فهو ذلك العقد الذي ال يعطي فيه المتعاقد مقابال لما يأخذ أوال يأخذ مقابال لما
يعطي كالهبة ،وعقود التفضل (اإلعارة-الوديعة –الوكالة بدون اجر).

أهمية التمييز بين عقود المعاوضة والتبرع
تبدوا للتمييز بين العقدين أهمية فيما يلي- :
-1مسؤولية وضمان المعاوض اشد من مسؤولية وضمان المتبرع.
-2الغلط في الشخصية يؤثر في عقود التبرع وال يؤثر في عقود المعاوضة اال إذا كانت
شخصية المتعاقد محل اعتبار.
-3من حيث االهلية رغم ان كال العقدين نحتاج فيهما لألهلية الكاملة اال ان التشدد أكثر في
عقود التبرع والدليل على ذلك معاوضة ناقص االهلية موقوفة على اجازة الولي ،بينما تبرع
ناقص االهلية باطال.
-4من حيث دعوى عدم النفاذ (الدعوى البوليصية)
إذا اراد الدائن ان يطعن بعقد صادر من مدينه وكان العقد معاوضة فعلية اثبات غش المدين
وتواطئ من تعاقد معه بينما لوكان العقد تبرعا فال حاجة إلثبات الغش والتواطؤ.

أنواع العقود من حيث أهمية الزمن في تنفيذها
العقد الفوري والعقد المستمر- :
العقد الفوري :هو ذلك العقد الذي ينفذ بمجرد انعقاده أي ال يكون الزمن عنصرا جوهريا في
تنفيذه كالبيع.
العقد المستمر :هو ذلك العقد الذي يكون الزمن عنصر جوهري في تنفيذه فهو ال ينفذ دفعة
واحدة .كاإليجار والتوريد.
علما ان العقد يكون زمنيا إذا كان الزمن فيه عنصر جوهري او كما يسمى بعقد المدة وهو
على نوعين- :
العقد المستمر كون تنفيذه حالة مستمرة مع الزمن كاإليجار.
العقد الدوري وهو عقد ينفذ على شكل فترات دورية منتظمة كالتوريد
وللتمييز بين العقد الفوري والمستمر اهمية تبدو في النواحي التالية- :
-1من حيث األعذار :إذ يكون ضروريا في العقد الفوري دون المستمر
-2من حيث أثر الفسخ :إذا فسخ العقد الفوري فيكون له أثر رجعي وهو اعادة الحال إلى ما
كان عليه قبل العقد .اما لوكان العقد مستمرا وفسخ فال يمكن اعادة الحال الى ما كان عليه
الن ما مضى من الزمن ال يمكن أن يعود ،ادن للفسخ في العقد المستمر أثر فوري ومباشر
وليس أثر رجعي.

-3من حيث تطبيق نظرية الظروف الطارئة- :
توصف العقود المستمرة بأنها النطاق الطبيعي لنظرية الظروف الطارئة ففيها يوجد فاصل
زمني بين االنعقاد والتنفيذ وخالل هذا الفاصل يستجد الظرف الطارئ .بينما ال وجود لفكرة
الظرف الطارئ في العقود الفورية أال إذا كان تنفيذها مؤجال.

المحاضرة السابعة
أنواع العقود من حيث توفر عنصر االحتمال
العقد المحدد والعقد االحتمالي- :
العقد المحدد :هو ذلك العقد الذي يستطيع فيه المتعاقد أن يحدد لحظة التعاقد مقدار ما اعطى
ومقدار ما اخذ أي يستطيع تحديد مركزه المالي هل هو ربح أم خسر كالبيع.
العقد االحتمالي هو ذلك العقد الذي ال يستطيع فيه المتعاقد أن يحدد لحظة التعاقد مقدار ما
أعطى وال مقدار ما اخذ وإذا استطاع أن يحدد مقدار ما أعطى فال يستطيع أن يحدد مقدار
ما سيأخذه ومثال ذلك عقد التامين وعقد البيع بثمن على شكل إيراد مرتب.
أهمية التمييز بين العقدين
تبدو للتمييز بين العقدين أهمية في النواحي التالية- :
-1من حيث توفر عنصر االحتمال
عنصر االحتمال ركنا في العقد االحتمالي فإذا تخلف كان العقد باطال بينما ال يعد كذلك في
العقد المحدد ففي عقد التأمين ينبغي أن يكون الخطر احتماليا فإذا كان نادرا او أكيد الوقوع
فال يجوز التامين ضده.
-2العقد االحتمالي- :ال يتأثر بالغبن خالفا للعقد المحدد.
-3ال ينظر المشرع عادة بارتياح للعقد االحتمالي لذلك نجد إن المادة  975مدني نصت (يقع
باطال كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان).

أنواع العقود من حيث تنظيم المشرع لها
العقد المسمى وغير المسمى- :
العقد المسمى- :هو ذلك العقد الذي نظمه المشرع بنصوص قانونية خاصة به وتطبق على
المنازعات التي تنشأ بين أطرافه ،والعقود المسماة وارده في القانون المدني على طوائف
خمس:
الطائفة األولى- :العقود الواردة على الملكية (الناقلة للملكية) أو التمليكات وهي البيع –
المقايضة –الهبة-القرض-الدخل الدائم –الصلح
الطائفة الثانية- :العقود الواردة على االنتفاع بالشيء ومثالها اإليجار –العارية
الطائفة الثالثة- :العقود الواردة على العمل ومثالها المقاولة-الوكالة –الوديعة –العمل
الطائفة الرابعة- :العقود االحتمالية ومثالها عقد التأمين
الطائفة الخامسة- :عقود الضمان (التوثيقات)ومثالها الكفالة والحوالة

العقد غير المسمى- :هو ذلك العقد الذي لم ينظمه المشرع بنصوص خاصة إما لقلة أهميتها
او كونها مزيجا من عدة عقود ومثالها عقد الفندقة وعقد العالج الطبي
أهمية التمييز
إذا كان العقد مسمى فتطبق بصدده النصوص القانونية الواردة بشأنه وإذا كان العقد غير
مسمى فيبقى خاضعا للقواعد العامة في نظرية االلتزام.

أركان العقد
أركان العقد ثالث هي- :
التراضي ،المحل ،السبب
وهي أركان للعقد الرضائي ،أما لو كان العقد شكليا فأركانه هي التراضي ،المحل السبب،
الشكلية وإذا كان العقد عينيا فأركانه هي التراضي ،المحل ،السبب ،القبض (التسليم)
والن األصل في العقود الرضائية سنشير إلى اركان العقد الرضائي وهي- :
 -1التراضي :يقصد بالتراضي التطابق بين إرادتين او أكثر على إبرام عقد ولبحث
التراضي البد من اإلشارة إلى فقرتين -:
الثانية  -صحة التراضي
األولى  -وجود التراضي
أوال -:وجود التراضي -:لما كانت اإلرادة هي أساس ركن التراضي فالبد من وجودها أوال
والتعبير عنها.
ثانيا -:وجود اإلرادة -:ال تراضي إال بوجود اإلرادة ,فإذا انعدمت اإلرادة انعدم التراضي
وانعدام اإلرادة أما بسبب السن كما هو الحال بالنسبة لعديم التمييز (من لم يتم السابعة من
العمر)او من في حكمه كالمجنون جنون مطبق
وقد يكون السبب هو فقدان الوعي بالسكر اوالمرض او خضوع اإلنسان تحت تأثير التنويم
المغناطيسي .فوجود اإلرادة الجادة أي المتجهة إلحداث اثر قانوني البد منه النعقاد العقد,
ولذلك التعد عقودا أعمال المجامالت واالتفاقات التي تتم بين أعضاء األسرة دون أن تنطوي
معنى االلتزام ,وكذلك ال عبرة بإرادة الهازل وإرادة من يعلق التزامه على محض المشيئة,
وال يعتد كذلك باإلرادة الصورية كونها ليست إرادة جدية.
التعبير عن اإلرادة- :
اإلرادة مسألة كامنة في النفس ال يعتد وال يتعامل معها القانون إال إذا أصبح لها مظهرا
خارجيا محسوسا ،والتعبير عن اإلرادة التعاقدية له طريقان :
-1التعبير الصريح (التعبير صراحة) -2التعبير الضمني (التعبير داللة)

فالتعبير الصريح هو اإلفصاح عن اإلرادة بطريق واضح مباشر ال لبس فيه وال غموض،
ويكون باألساليب التالية- :
أ-اللفظ (المشافهة-اللسان) وهو تعبير عن اإلرادة قوال (لفظا)ويكاد يكون أكثر أساليب التعبير
شيوعا ،وينبغي ان يكون بصيغة قاطعة على اتجاه اإلرادة إلحداث أثر قانوني ،وأفضل صيغ
التعبير هي صيغة الفعل الماضي وهذا ما اشارة إليه المادة 77مدني عراقي
ب-الكتابة وهو التعبير عن اإلرادة كتابة ويعد هذا األسلوب تاليا للفظ فكثير من العقود اليوم
تبرم عن طريق الكتابة كما هو الحال في التعاقد عن طريق المراسلة.
جـ-اإلشارة الشائعة االستعمال ولو أتت من غير األخرس قد تأتي من شخص يتكلم ولكونها
شائعة االستعمال تعد وسيلة فعالة للتعبير عن اإلرادة ،فهز الرأس عموديا دليل الموافقة
وهزه أفقيا دليل الرفض.
دـ أي موقف او مسلك يتخذه الشخص وال يفسر إال انه تعبير صريح عن اإلرادة فوقوف
سائق التكسي في مناطق معينة إنما هو يعبر عن إرادته في التعاقد لنقل شخص ما.
التعبير الضمني (داللة)- :وهو تعبير عن اإلرادة بطريق غير مباشر يستنتج من خالل
ظروف التعاقد فلو بقي المستأجر في المأجور رغم انتهاء مدة اإليجار ولم يعترض على ذلك
المؤجر فهذا يفسر ضمنا إنهما اراد تجديد العقد ،ويكون في التجديد الضمني اإليجاب
والقبول ضمنيا واألصل في التعبير أن يكون صريحا ألنه واضحا ال لبس فيه وال غموض
لذا نجد إن المشرع استلزم أحيانا التعبير الصريح وفضله على التعبير الضمني ،فما
اشتراطه الشكلية لبعض العقود ما هو إال دليال بأنه اراد ان يعبر المتعاقدان عن إرادتهما
تعبيرا صريحا.
وقد أشارت المادة  157مدني إلى (ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح) أي إن األصل في
التعبير صراحة وال يؤخذ بالتعبير داللة ،إال إذا كان قد أنتج أثره ألنه حكم التصريح بعد
الداللة يهمل.

المحاضرة الثامنة
اإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة
األصل أن يكون المظهر الخارجي لإلرادة مطابقا لما هو كامن في النفس ،إما إذا لم تتطابق
اإلرادتين فبأي منهما نعتد؟
ظهرت على صعيد الفقه نظريتان:
األولى- :نظرية اإلرادة الظاهرة- :
ال تعتد باإلرادة إال بمظهرها الخارجي لضمان استقرار التعامل وال يسمح ألحد االدعاء بأن
اإلرادة الكامنة تخالف اإلرادة الظاهرة
الثانية :نظرية اإلرادة الباطنة- :
يكون االعتداد باإلرادة الكامنة وليس الظاهرة ،ولما كانت اإلرادة الباطنة شيء كامن في
النفس فيعد التعبير عنها بأنه دليل على اإلرادة الباطنة ولكنه دليل يقبل إثبات العكس.
موقف القانون المدني العراقي- :
أن القانون المدني أخذ بالنظريتين معا فهو تارة يأخذ باإلرادة الباطنة وفي أخرى يأخذ
بالظاهرة وهذا ما سنالحظه عند البحث في عيوب الرضا وتفسير العقد.
متى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره؟
إن هذا التساؤل تتضاءل أهميته عندما يكون التعاقد بين حاضرين إذ ينتج التعبير عن اإلرادة
أثره (إيجابا أم قبوال) من لحظة التطابق بينهما وقبل انفضاض مجلس العقد.
أما لو كان التعاقد بين غائبين فيوجد فاصل زمني بين صدور اإليجاب وعلم من وجه إليه به
او صدور القبول وعلم الموجب به فيبدو إن قيمة السؤال أعاله تظهر بشكل واضح في
التعاقد بين غائبين.
وعلى صعيد التشريع نجد إن القانون المدني المصري أشار وفي المادة 91منه (ينتج التعبير
عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ،ويعتبر وصول التعبير قرينة
على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك).
أما القانون المدني العراقي فان المادة 87نصت (-1يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في
المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او
نص قانوني يقضي بغير ذلك-2.ويكون مفروضا إن الموجب قد علم بالقبول في المكان
والزمان اللذين وصل إليه فيهما)

ومن خالل ما تقدم تبدو اإلجابة على السؤال المتقدم من خالل القاعدة التالية- :
إن التعبير عن اإلرادة (إيجابا كان أم قبوال) ينتج أثره من اللحظة التي يصل فيهما إلى علم
من وجه إليه ،ويعد وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يثبت العكس.
وهي قرينة قابلة إلثبات العكس فمن وجه إليه التعبير يستطيع إثبات عدم العلم به كأن يكون
غائبا او مريضا راقدا في مستشفى او كان أحد أفراد أسرته الذي تسلم الخطاب لم يسلمه
إليه.

أثر الموت او فقد األهلية في قيام التعبير عن اإلرادة
اشارة المادة 92مدني مصري (إذا مات من صدر منه التعبير عن اإلرادة او فقدت أهليته
قبل إن ينتج التعبير أثره فان ذلك ال يمنع من ترتيب هذا األثر عند اتصال التعبير بعلم من
وجه إليه هذا مالم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل).
وبموجب النص أعاله إن من صدر منه إيجابا او قبوال ثم مات او فقد أهليته فان ذلك ال يؤثر
على إيجابه او قبوله مادام قد اتصل بعلم من وجه إليه ،أي ينعقد العقد إال إذا تبين إن
شخصية من مات محل اعتبار فال ينعقد العقد.
أما بموجب القانون المدني العراقي فال يوجد نص مباشر كما هو الحال في القانون
المصري ،ويمكن اللجوء للقواعد العامة التي تقضي بسقوط التعبير عن اإلرادة بموت
صاحبه او فقد أهليته مادام لم يتصل بعلم من وجه إليه .أما إذا اتصل بعلم من وجه إليه فان
ذلك ال يمنع من انعقاد العقد.

المحاضرة التاسعة
تطابق اإلرادتين
إن جوهر العقد تطابق إرادتين إي اقتران اإليجاب بالقبول المطابق له وبدون ذلك ال نكون
أمام عقد ولدراسة تطابق اإلرادتين البد من اإلشارة إلى- :
اإليجاب –القبول –اقتران اإليجاب بالقبول

أوال- :اإليجاب
اإليجاب :هو التعبير البات عن إرادة الطرف األول يتجه به للطرف الثاني للتعاقد معه وفق
أسس وشروط معينة ويبدو من خالل هذا التعريف ما يلي- :
-1إن اإليجاب هو تعبير بات (نهائي ال رجعة فيه)
-2إن اإليجاب هو اإلرادة األولى في العقد ألنها هي من تتحرك أوال.
-3إن هناك اختالف بين أطراف العقد وأشخاصه فأطراف العقد هم من أبرم العقد فكان
أحدهما مصدرا لإليجاب واالخر مصدرا للقبول أي هما من وقعا العقد وهم أول من
ينصرف إليهما أثر العقد .إما أشخاص العقد فهم من ينصرف إليهم أثره دون إن يكونوا طرفا
فيه كأفراد أسرة المستأجر ،والمنتفع من اشتراط لمصلحته.
-4إن لإليجاب شروط البد منها وهي- :
أ-توفر كافة شروط التعبير عن اإلرادة.
ب-إن يتضمن اإليجاب كافة المسائل الجوهرية للعقد وإال ال يكون إيجابا بل قد يكون دعوة
للتعاقد .فلو كان العقد المراد إبرامه بيعا يجب أن يتضمن اإليجاب المبيع والثمن ،أما المسائل
التفصيلية كمكان التسليم ونفقاته وكيفية دفع الثمن فليس بالضرورة أن يتضمنها اإليجاب.

المراحل التي يمر بها اإليجاب
قبل أن يصبح اإليجاب باتا قد يمر بعدة مراحل:
األولى :مرحلة المفاوضات- :وهي مرحلة تبدأ عندما يقترح أحد الطرفين على اآلخر التعاقد
فيدخال في مفاوضات قد تطول او تقصر حسب موضوع العقد ،وال يوجد هذه المرحلة
إيجاب وال قبول لذلك يجوز ألي من الطرفين قطع المفاوضات متى ما شاء وال يسأل عن
ذلك إال إذا كان العدول مفاجئا دون سابق إنذار وسبب للمتفاوض اآلخر ضرر فيسأل من
قطع المفاوضات مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد.
ففي هذه المرحلة ال يوجد عقد لعدم وجود ايجاب وال قبول.

الثانية :مرحلة اإليجاب المعلق- :وهي مرحلة يتجاوز فيها الطرفان مرحلة المفاوضات
ولكن يكون اإليجاب مصحوبا بتحفظات صريحة او ضمنية ومثاله إن يعرض شخص بيع
بضاعته ويعلن إن الكمية محدودة او السعر يتغير تبعا ألسعار السوق.
ففي هذه المرحلة قد يوجد عقد أذا لم يستخدم التحفظ وقد ال يوجد العقد إذا استخدم التحفظ.
الثالثة :مرحلة اإليجاب البات
وهي مرحلة يكون فيها المتعاقدان قد تجاوزا مرحلة المفاوضات ولم يكن اإليجاب معلقا أي
جاهزا لينعقد به العقد ،وهذه المرحلة يكون فيها انعقاد العقد أمرا مؤكدا.
اإليجاب في عقود المزاد- :
في الوقت الحاضر كثيرة هي العقود التي تبرم عن طريق المزايدات او المناقصات سواء
كانت اختيارية أم جبرية.
وقد وضعت المادة 89مدني عراقي القاعدة العامة في عقود المزاد فنصت (ال يتم العقد في
المزايدات إال برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطال او بأقفال المزايدة
دون إن ترسو على أحد ،هذا مع عدم اإلخالل باإلحكام الواردة في القوانين األخرى)
ومن خالل هذا النص نستنتج ما يلي- :
-1إن مجرد اإلعالن عن المزايدة هو دعوة للتعاقد أي ال هو إيجاب وال هو قبول.
-2أن اإليجاب هو العطاء الذي يتقدم به المزايد ويسقط في حالتين- :
أـ إذا أتى عطاء أزيد وان وقع باطال.
ب-إذا أقفلت المزايدة دون أن ترسو على أحد.
-3أن القبول هو رسو المزايدة مع مالحظة أن بعض المزايدات تحتاج إضافة لرسو المزايدة
التصديق عليها من قبل الوزير المختص والجهة العليا بالنسبة للدوائر غير المرتبطة بوزارة.
-4إن العبارة األخيرة من المادة توجب مراعاة اإلحكام الواردة في القوانين األخرى كمراعاة
الشكلية إذا كان العقد المراد إبرامه شكليا ،كبيع العقار عن طريق المزايدة فيجب تسجيل
قرار رسو المزايدة لدى دائرة التسجيل العقاري.

القوة الملزمة لإليجاب
اإليجاب القائم إما ملزم او غير ملزم
فاإليجاب الملزم- :هو ذلك اإليجاب الذي يحدد فيه الموجب ميعادا للقبول وأشارت إليه المادة
84مدني عراقي (إذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بإيجابه إلى إن ينقضي هذا الميعاد)
ويسقط اإليجاب الملزم في حالتين- :أ-إذا رفضه من وجه إليه

ب-إذا انقضت المدة التي حددها الموجب دون إن يأتي قبول مطابق ،إي إن إي قبول يأتي
بعد الميعاد او معدال لإليجاب ال يعد قبوال وإنما يعد إيجابا جديدا.
اإليجاب غير الملزم- :هو ذلك اإليجاب الذي ال يحدد فيه الموجب ميعاد للقبول ويسقط في
حاالت ثالث
أ-إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض المجلس
ب-إذا صدر من أحد المتعاقدين قوال او فعال يدل على اإلعراض عنه
ج-إذا نفض المجلس دون إن يقترن اإليجاب بالقبول.

المحاضرة العاشرة
ثانيا- :القبول
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه اإليجاب فهو بهذا المعنى يعد اإلرادة
الثانية في العقد الن اإليجاب هو اإلرادة األولى إي من تتحرك أوال.
شروط القبول
-1توفر كافة شروط التعبير عن اإلرادة.
-2يجب أن يصدر القبول واإليجاب اليزال قائما.
-3يجب أن يطابق القبول لإليجاب مطابقة تامة.
حرية القبول (خيار القبول)
إذا وجه اإليجاب فأن من وجه إليه حرا إن شاء قبل وان شاء رفض ويسمى ذلك حرية او
خيار القبول ،ولكن هذا الخيار مقيد بأن ال يكون من رفض متعسفا في استعمال رخصة
الرفض خاصة إذا كان هو الذي دعي للتعاقد وإذا كان الرفض تعسفيا فقد يتعرض للجزاء
وهو إما إن يحكم عليه بتعويض اآلخر على أساس المسؤولية التقصيرية لعدم وجود عقدا او
يلجأ القاضي إلى حد اعتبار العقد قائما جزاء للرفض التعسفي.

حاالت خاصة للقبول
توجد للقبول حالتان خاصتان- :
الثانية- :القبول في عقود االذعان
األولى- :هي حالة السكوت المالبس
أوال- :السكوت المالبس- :
السكوت عموما موقف سلبي محض ال يصلح إن يكون وسيلة للتعبير عن اإلرادة الن
الساكت ساكتا وال ينسب إلى ساكت قول ،وقد تضمنت هذا المعنى المادة 1/81مدني
عراقي ،خاصة إذا كان التعبير إيجابا فال يمكن تصور اإليجاب عن طريق السكوت.
إما القبول فيمكن إن يكون السكوت قبوال إذا البسته ظروفا يفسر معها قبوال ،ويسمى
السكوت بالسكوت المالبس وقد أشارت المادة  2/81إلى حاالت السكوت المالبس وهي:
-1إذا تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه
-2إذا كان هناك تعامل سابق بين طرفين واتصل اإليجاب هذا التعامل
-3إذا قضت بذلك األعراف والعادات التجارية
ثانيا- :القبول في عقود اإلذعان
عقد اإلذعان :هو ذلك العقد الذي يسلم او يخضع فيه القابل لشروط يضعها الموجب وال يقبل

فيها إي مناقشة كونها تتعلق بسلعة او مرفق ضروري ال يمكن االستغناء عن خدماته
ومثالها :عقود النقل ،التأمين ،تجهيز الماء والكهرباء والخدمة الهاتفية.

خصائص عقود االذعان
-1الموجب في مركز اقتصادي قوي يسمح له من فرض شروطه
-2العقد يتعلق بسلعة ضرورية او مرفق ال يمكن االستغناء عنه
-3اإليجاب يوجه للكافة وبشروط واحدة ال يقبل الموجب مناقشتها وأكثرها لمصلحة الموجب
فهي أما أن تخفف من مسؤوليته أو تشدد من مسؤولية المتعاقد األخر.

طبيعة عقود االذعان
أنقسم الفقه القانوني إلى اتجاهين بصدد طبيعة عقود االذعان
االتجاه األول :يمثله فقهاء القانون العام (الدستوري -اإلداري) وذهبوا إلى عدم اعتبار عقود
االذعان عقودا حقيقية ألن القبول فيها هو إذعان ورضوخ
االتجاه الثاني- :يمثله فقهاء القانون الخاص (المدني –التجاري) وذهبوا إلى إن عقود االذعان
عقود حقيقية فيها إيجاب وفيها قبول ،وإذا كان أحد أطرافها ضعيف اقتصاديا فهذه ظاهرة
قانونية عادية يترك للمشرع او القاضي معالجتها.
وبهذا الرأي أخذ المشرع العراقي الذي أعتبرها عقود كسائر العقود األخرى وهذا ما يمكن
مالحظته من خالل ما يأتي- :
-1إن القانون المدني نظم الكثير من عقود االذعان ضمن طائفة العقود المسماة كعقد النقل
والتأمين
-2إن المادة 167مدني اشارة الى القواعد الخاصة بعقود االذعان وال تطبق على العقود
األخرى وهي- :
أـ للقاضي أن يعدل او يعفي الطرف المذعن من الشروط التعسفية
ب-يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة لتحديد متى يعتبر الشرط تعسفيا
جـ-أي اتفاق يحرم القاضي من تلك السلطة أو يعدل فيها يعد باطال
د-إن الشك في عقود االذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن بينما في العقود األخرى فان
الشك يفسر لمصلحة المدين دائما.

المحاضرة الحادية عشر
اقتران اإليجاب بالقبول
اقتران اإليجاب بالقبول معناه تحديد اللحظة التي يتطابق فيها اإليجاب مع القبول تطابقا تاما
بحيث في تلك اللحظة يوجد عقد وتحديد لحظة انعقاد العقد يختلف بحسب ما إذا كان التعاقد
بين حاضرين أم غائبين
أوال :التعاقد بين حاضرين- :
يقصد بالتعاقد بين حاضرين وجود مجلس عقد واحد يجمع الطرفين المتعاقدين سواء كان
المجلس متحد حقيقة او حكما فالمجلس يتحد حقيقة إذا كان هناك مجلس واحد من حيث
الزمان والمكان ويتحد المجلس حكما إذا كان هناك اتصال ذهني مباشر من حيث الزمان وان
اختلف المكان كما في التعاقد عن طريق التليفون.
ففي التعاقد بين حاضرين ينعقد العقد من لحظة تطابق اإليجاب والقبول وقبل انفضاض
مجلس العقد ،بحيث لو انفض المجلس دون إن يحصل اقتران بينهم ال ينعقد العقد ولكال
الطرفين في التعاقد بين حاضرين يثبت ما يعرف بخيار المجلس ،فالموجب يستطيع العدول
عن إيجابه مادام إيجابه غير ملزم ولم يقترن به قبول والقابل يستطيع العدول عن قبوله مادام
لم يقترن باإليجاب وقد اشارة إلى ذلك المادة  82مدني عراقي إذ نصت (المتعاقدان بالخيار
بعد اإليجاب إلى أخر المجلس .)....

ثانيا :التعاقد بين غائبين
يقصد بالتعاقد بين غائبين عدم وجود مجلس عقد يجمع الطرفين المتعاقدين ،إي يوجد فاصل
زمني بين صدور اإليجاب وعلم من وجه إليه به او صدور القبول وعلم الموجب به كما في
التعاقد عن طريق المراسلة.
وقد طرح الفقه المدني عدة نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد وهي- :

-1نظرية اإلعالن عن القبول
بموجبها إن العقد ينعقد بمجرد إعالن القابل قبوله أي مجرد إن يصبح لقبوله مظهرا خارجيا
حتى وان لم يصل لعلم الموجب وهذه النظرية ال يمكن األخذ بها ألنها تخالف القواعد العامة
في التعبير عن اإلرادة التي تقضي بأن التعبير ينتج أثره من لحظة وصوله إلى علم من وجه
إليه وليس من لحظة إعالنه

-2نظرية التصدير (تصدير القبول) بموجبها ينعقد العقد من لحظة وضع القابل قبوله في
دائرة البريد وان لم يصل إلى علم الموجب وهذه النظرية كسابقتها ال يمكن األخذ بها
لمخالفتها القواعد العامة في التعبير عن اإلرادة
-3نظرية وصول القبول
بموجبها إن العقد ينعقد من لحظة وصول القبول إلى المكان الذي يوجد فيه الموجب وهذه
أفضل من النظريات السابقة ولكن يجب إن تكمل بالنظرية الرابعة.
-4نظرية العلم بالقبول
بموجبها ينعقد العقد من لحظة علم الموجب بالقبول ويعد وصول القبول قرينة على العلم به
مالم يثبت العكس ،إي يجوز للموجب إثبات إنه لم يعلم بالقبول رغم وصوله إلى محل إقامته
وبذلك فأن العقد في التعاقد بين غائبين ينعقد من اللحظة التي يصل فيها القبول إلى علم
الموجب ويعد الوصول قرينة على العلم ما لم يثبت العكس.

أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

زمان العقد
لمعرفة زمان انعقاد العقد أهمية تبدو في النواحي اآلتية- :
-1لمعرفة متى يبدأ العقد بترتيب أثاره
-2لمعرفة متى يستطيع الموجب إن يعدل عن إيجابه او القابل إن يعدل عن قبوله
-3كافة التصرفات والعقود التي تبرم في فترة الشك والريبة من قبل التاجر المفلس ال تكون
نافذة في حق دائنه
-4فيما يتعلق بالدعوى البوليصية (دعوى عدم النفاذ) كافة العقود التي تبرم من قبل المدين
يجوز للدائن الطعن بعدم نفاذها في حقه ويشترط في حق الدائن إن يكون سابقا على
التصرف الطعون فيه وليس الحقا له.

أهمية مكان انعقاد العقد
القاعدة العامة في االختصاص القضائي (االختصاص المكاني) إن المحكمة المختصة بنظر
الدعاوى الناشئة عن العقود تختلف بحسب ما إذا كان موضوعها منقوال أم عقارا
فدعاوى الدين والمنقول تختص بالنظر فيها محكمة موطن المدعي او المدعى عليه او
محكمة وجود المال او المحكمة التي ابرم العقد أمامها إما الدعاوى العقارية فالمحكمة
المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها بغض النظر
عن موطن المدعي او المدعى عليه.

المحاضرة الثانية عشر
األوضاع القانونية السابقة إلبرام العقد
-1الوعد بالتعاقد (االتفاق االبتدائي)
-2العربون
-3النيابة في التعاقد

الوعد بالتعاقد (م  91مدني عراقي)
تعريفه- :عقد يلتزم به أحد الطرفين او كالهما بإبرام عقد معين في المستقبل إذا أعلن
الموعود له عن رغبته في ذلك خالل المدة المتفق عليها.
أنواعه- :الوعد الملزم للجانبين والوعد الملزم للجانب الواحد:
الوعد بالتعاقد من حيث األثر إما أن يكون ملزما للجانبين إي يرتب التزامات متقابلة في ذمة
كل طرفيه فيكون كل منهما واعدا وموعدا له كالوعد المتبادل بالبيع والشراء أو ملزم للجانب
الواحد وهو الواعد كالوعد بالبيع او الوعد بالشراء.

شروط الوعد بالتعاقد
يشترط لصحة الوعد بالتعاقد ما يلي- :
-1توفر كافة الشروط واألركان الالزمة النعقاد العقد من تراضي وأهلية ومحل ،ففيما يتعلق
بالتراضي ينبغي وجود اإلرادة والتعبير عنها وصحة اإلرادة أي سالمتها من العيوب،
وكذلك األهلية إذ يجب إن يكون كال المتعاقدين كامل األهلية وقت الوعد ألن كل منهما واعدا
وموعودا له كان الوعد ملزم للجانبين ،إما إذا كان ملزم للجانب الواحد فيكفي فقط إن يكون
الواعد كامل األهلية إما الموعود له فيجب إن يكون كامل األهلية وقت إعالن الرغبة ال وقت
الوعد.
-2االتفاق على كافة المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ،فلو كان العقد الموعود بإبرامه
بيعا فيجب االتفاق عند الوعد على المبيع والثمن.
-3االتفاق على المدة التي ينبغي على الموعود له إن يعلن عن رغبته خاللها وإال كان الوعد
باطال.
-4مراعاة الشكلية في عقد الوعد إذا كان العقد النهائي من العقود الشكلية ،حتى ال يكون
الوعد بالتعاقد وسيلة للتحايل على أحكام القانون فيما يتعلق بالشكلية ،والواقع إن هذا الشرط
بموجب أحكام القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري ال وجود له ألن الوعد

بالتعاقد ال يترتب الواعد سوى مجرد حق شخصي وليس عيني والحقوق الشخصية ال تسجل
وال تجب فيها الشكلية

آثار الوعد بالتعاقد
إن آثار الوعد بالتعاقد تختلف باختالف مرحلتين- :
المرحلة األولى- :مرحلة ما قبل إعالن الرغبة أو حلول الميعاد
ففي هذه المرحلة ال رغبة أعلنت وال المدة المتفق عليها قد حلت فيكون الوعد بالتعاقد في
حالة ركود.
فالواعد يبقى مالكا للشيء رغم الوعد وألنه مالك يستطيع التصرف بما يملك بما شاء من
التصرفات وتعد صحيحة ونافذة حتى في حق الموعود له الذي لم يبق أمامه إذا ما أراد أن
يوفر لنفسه حماية أفضل الطعن بتصرفات المدين عن طريق دعوى عدم نفاذ تصرفات
المدين في حق دائنه أما بالنسبة للموعود له فليس له تجاه الواعد في هذه المرحلة سوى
مجرد حق شخصي هو إبداء الرغبة وإذا مات ينتقل حقه في إبداء الرغبة للورثة ويجوز له
النزول عنه للغير إذا رضي بذلك الواعد.
المرحلة الثانية- :مرحلة ما بعد إعالن الرغبة في هذه المرحلة سيتبين مصير الوعد بالتعاقد
فإذا ما أعلن الموعود له رغبته فان إعالن الرغبة يعد قبوال لإليجاب والذي هو عقد الوعد
فينقلب إلى عقد نهائي بإعالن الرغبة إما إذا حلت المدة المتفق عليها ولم يعلن الموعود له
رغبته سقط الوعد وتحلل الواعد من وعده فال تكون أمام وعد وال أمام عقد نهائي.

-2العربون
أشارت المادة  92مدني عراقي إلى معنى ومضمون العربون في نطاق العقود ،فهو عبارة
عن مبلغ من النقود أو أي مقابل يدفعه أحد المتعاقدين لآلخر أما للداللة بأن العقد أصبح باتا
ال يجوز العدول عنه أو أنه جزاء لالحتفاظ بالحق في العدول عن إبرام العقد بحيث إذا عدل
عن إبرام العقد من دفعه فقده وإذا عدل عن إبرام العقد من قبضه رده ضعفا.

داللة العربون
بموجب المادة  92مدني عراقي يعد دفع العربون دليال على إن العقد أصبح باتا ال يجوز
العدول عنه إال إذا وجد أتفاق يقضي بأنه جزاء لالحتفاظ بالحق في العدول عن إبرام العقد،
فاألصل في القانون المدني العراقي إن العربون دليل بتات وما دفعه إال مجرد تنفيذ جزئي
معجل لاللتزام كما في عقد البيع.

أما بموجب القانون المدني المصري فان المادة  103تشير إلى انه جزاء لالحتفاظ بالحق في
العدول عن إبرام العقد إال إذا وجد اتفاق يقضي بأنه دليل بتات.

العربون والشرط الجزائي
الشرط الجزائي كما سنرى الحقا عبارة عن اتفاق يحدد فيها المتعاقدان مقدما مقدار
التعويض الذي يستحقه أحدهما فيما لو أخل اآلخر بتنفيذ التزامه .وال يوجد مجال للمقارنة
بينهما عندما يكون العربون دليل بتات ،أما لو كان جزاء لالحتفاظ بالحق في العدول عن
إبرام العقد حصل التقارب بينه وبين الجزائي ألن كليهما جزاء ومع ذلك يبقى الفرق بينهما
قائما في األمور التالية- :
-1من حيث الغرض
فالشرط الجزائي ما هو إال تعويض عن ضرر وإذا انتفى الضرر ال تعويض أي ال شرط
جزائي ،إما العربون فهو جزاء لالحتفاظ بالحق في العدول عن أبرام العقد وليس تعويض
عن ضرر.
-2من حيث تقدير مبلغ كل منهما- :
الشرط الجزائي يقدر بقدر فهو قد يكون عرضة للزيادة أو النقصان وفي الحاالت التي حددها
القانون بينما العربون يحكم به كما هو فال يكون عرضة للزيادة أو النقصان
-3من حيث التسبيب- :ال مبرر للتسبيب في العربون خالفا للشرط الجزائي فإذا صدر حكما
يقضي باستحقاق الشرط الجزائي وجب تسبيبه.
-4من حيث األعذار- :األعذار ضروري الستحقاق الشرط الجزائي ألنه تعويض واألعذار
من شروط استحقاق التعويض بينما ال ضرورة لألعذار الستحقاق العربون ويبقى التساؤل
قائما .ما الحكم لو اجتمع العربون مع الشرط الجزائي في العقد الواحد؟ في الواقع اجتماعهما
في العقد الواحد ال يرتب أي آثار قانونية فقد يستحق االثنين معا وقد يستحق أحدهما دون
اآلخر إذا توفرت شروط استحقاقه.

المحاضرة الثالثة عشر
النيابة في التعاقد
ألتعاقد أما أصالة أو نيابة ،فالتعاقد نيابة له مبرراته فاألهلية توجب أحيانا على الشخص أن
ينوب عنه من يمثله قانونا كالولي ،وكثرة أعمال ومشاغل اإلنسان تدفعه أحيانا إلى أن
ينوب غيره ليتولى التعاقد بدال منه كما في الوكالة.
تعريف النيابة- :
حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل في إبرام تصرف قانوني على أن ينتج هذا التصرف
أثره في ذمة األصيل ال في ذمة النائب.
أنواع النيابة
النيابة من حيث المصدر إما قانونية أو قضائية أو اتفاقية
أ-النيابة القانونية(الولي)
نيابة تتقرر بنص القانون كما هو الحال في الولي وقد اشارة إلى ذلك المادة  102مدني
والمعدلة بالمواد  27وما بعدها من قانون رعاية القاصرين رقم 78لسنة  1980ويعرف في
الواقع العملي بالولي الجبري ومثاله األب.
ب-النيابة القضائية (الوصي المنصوب)
نيابة تقرر بحكم القضاء استنادا لنص القانون ،فهي في الواقع صورة من صور النيابة
القانونية ومثالها الوصي المنصوب الذي تنصبه المحكمة وهو غير الوصي المختار الذي
يختاره األب لرعاية شؤون ولده القاصر.
ج-النيابة االتفاقية(الوكالة)
نيابة تتقرر بموجب اتفاق بين األصيل والنائب وصوره الوكالة التي عرفتها المادة 927
مدني بأنها عقد به يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .وعقد الوكالة هو
الذي يحدد صالحيات الوكيل.
شروط النيابة في التعاقد- :
يشترط لصحة التعاقد نيابة توفر ثالث شروط وهي- :
-1أن يعبر النائب عن إرادته هو ال عن إرادة األصيل
-2أن يتعاقد النائب باسم ولصالح األصيل ال باسمه وال صالحه
-3عدم تجاوز النائب حدود النيابة.

-1إن يعبر النائب عن إرادته العن إرادة األصيل- :
لما كانت النيابة حلول إرادة نائب محل إرادة أصيل فأصبح من الضروري أن يعبر النائب
عن إرادته هو ال عن إرادة األصيل ولذلك يختلف النائب عن الرسول الذي يعبر عن إرادة
األصيل فهو ينقل التعبير ال أكثر ،وال يوجد مانع من أن تجتمع صفتا النائب والرسول في
شخص واحد .ويترتب على كون النائب يعبر عن إرادته جملة من النتائج منها- :
-1إن العبرة فيما يتعلق بتوفر األهلية للنائب ال األصيل مع ضرورة التمييز بين النيابة
القانونية واالتفاقية .فإذا كانت النيابة قانونية فينبغي أن يكون النائب كامل األهلية ألن
األصيل أصال هو ناقص األهلية ،لذلك نجد من شروط الولي والوصي (كمال األهلية).
أما لو كانت النيابة اتفاقية فينبغي أن يكون األصيل (الموكل) كامل األهلية الن آثار التصرف
ستنصرف إليه ويكفي إن يكون النائب (الوكيل)مميزا.
-2فيما يتعلق بعيوب اإلرادة تكون العبرة إلرادة األصيل فقد يتعرض النائب إلكراه او تغرير
او يقع في غلط وال عبرة إلرادة األصيل.
-3فيما يتعلق بحسن وسوء النية تكون العبرة لنية النائب ال نية األصيل ،فلو ابرم النائب عقدا
مع مدين معسر اضرارا بدائنيه جاز لكل دائن إن يطعن بذلك التصرف حتى لو كان األصيل
حسن النية.
-2أن يتعاقد النائب باسم ولصالح األصيل ال باسمه وال لصالحه مضمون هذا الشرط أن يعلن
النائب عن صفة كونه نائبا وال يتحقق ذلك إال إذا كان التعاقد باسم األصيل ،فينبغي أن يكون
المتعاقد مع النائب عالما بأنه يتعاقد مع نائب وليس مع األصيل إما إذا لم يعلن النائب عن
صفة كونه نائبا إي لو تعاقد باسمه فيعد أصيال وتنصرف إليه آثار التصرف والقاعدة إن
النائب ينبغي أن يتعاقد باسم ولصالح األصيل ويرد عليهما استثنائيا هما- :
-1إذا كانت الظروف المحيطة بالتعاقد تفترض علم الغير المتعاقد بوجود النيابة فال حاجة
ليعلن النائب عن صفة كونه نائبا.
-2إذا كان من تعاقد مع النائب يتساوى عنده إن يتعاقد مع نائب ام مع أصيل.
وهاتان الحالتان استثناء ينبغي عدم التوسع في تطبيقهما ويترك للقاضي تقدير كل منهما.

-3عدم تجاوز النائب حدود النيابة
حدود النيابة يرسمها مصدر النيابة فان كانت قانونية فالقانون هو الذي يرسم حدود الولي
وان كانت اتفاقية فعقد الوكالة هو الذي يحدد صالحيات الوكيل ,وفي جميع األحوال وأيا كان
نوع النيابة ال يجوز للنائب تجاوز الحدود المرسومة له وفي حالة التجاوز فان تصرف
النائب المتجاوز يكون صحيحا ولكنه موقوفا على اجازة األصيل ,فان أجازه أصبح نافذا

وبأثر رجعي الن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة وان لم يجزه أصبح تصرف النائب باطال
وعندئذ تنهض مسؤوليته تجاه من تعاقد معه.
ويرد على هذه القاعدة استثناءان هما- :
-1إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهالن وقت التعاقد انقضاء النيابة بالوفاة او العزل أو
االعتزال ،فعندئذ ينصرف أثر التصرف لألصيل.
-2إذا كانت الظروف المحيطة بالتعاقد تجعل من المستحيل على النائب أخطار األصيل
باضطراره للخروج عن حدود النيابة وان األصيل سيقر التجاوز.
وهاتان الحالتان استثناء ينبغي عدم التوسع في تطبيقهما ويترك للقاضي تقدير كل منهما.
آثار النيابة في التعاقد
تنشأ عن النيابة في التعاقد ثالث عالقات- :
-1العالقة بين النائب واألصيل وهذه العالقة ينظمها مصدر النيابة وال تظهر فيهما آثار
النيابة في التعاقد
-2العالقة بين النائب والغير وهذه العالقة تنقطع لمجرد إبرام التصرف وال تظهر بينهما آثار
التصرف الذي ابرمه النائب.
-3العالقة بين األصيل والغير وهي أهم العالقات الن األصيل والغير هما أطراف التصرف
األصليين واليهما تنصرف آثاره ،وفي هذه العالقة تبدو واضحة آثار النيابة.

المحاضرة الرابعة عشر
تعاقد الشخص مع نفسه
الحظنا سابقا إن التعاقد إما أصالة او نيابة وفي الحالتين يكون مصدر اإليجاب والقبول
إرادتين األولى تنسب للموجب والثانية تنسب للقابل ،ولكن هل يجوز إن يكون مصدر
اإليجاب والقبول إرادة واحدة؟ وهو ما يعبر عنه بتعاقد الشخص مع نفسه كما لو اشترى
الوكيل لنفسه الشيء الموكل ببيعه ،أو يشتري شخص لغيره الشي الموكل ببيعه؟
في الواقع إن هذا النوع من التعاقد ليس عليه اعتراض من الناحية الفنية فال محذور من
صدور اإليجاب والقبول عن إرادة واحدة ولكن االعتراض من الناحية العملية إذ تتضارب
المصالح لذلك نجد إن بعض التشريعات منعته وأخرى إجازته وثالثة تعامله معه استثناءا،
والذي يهمنا في األمر موقف القانون المدني العراقي فكيف تعامل معه؟
لبيان موقف القانون المدني العراقي ينبغي تناول الفرضين التاليين:
الفرض األول- :تعاقد الشخص مع نفسه باعتباره أصيال عنها ونائبا عن غيره كما لو
اشترى الوكيل لنفسه الشيء الموكل ببيعه:
إن األصل بالنسبة لهذا النوع من التعاقد هو عدم الجواز حتى ال يتحقق المحذور وهو
تضارب المصالح واالستثناء هو الجواز ولبعض األشخاص بدافع من الشفقة والرحمة وهم
األب والوصي المختار أما الوصي المنصوب والقاضي فهؤالء ال يجوز لهم التعاقد مع
النفس وعلى النحو اآلتي- :
أ-بالنسبة لألب ،أشارت المادة  588إلى انه يجوز لألب الذي له والية على ولده إن يبيع
ماله لولده وله إن يشتري مال ولده لنفسه بمثل القيمة وبغبن يسير ال فاحش وان يكون كال
من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد
ب-بالنسبة للجد ،أشارت الفقرة  3من نفس المادة بأنه كاألب في الحكم .علما أن الجد
بموجب المواد  33-27من قانون رعاية القاصرين  78لسنة  1980ما عاد من طائفة
األولياء فأصبح الولي هو األب ثم المحكمة وإال تكون الوالية لمديرية رعاية القاصرين.
ج-إما بالنسبة للوصي المنصوب فأن المادة  589مدني منعته من إن يبيع مال نفسه
للمحجور وال إن يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا سواء كان ذلك خيرا للمحجور
أم ال.
د-أما بالنسبة للوصي المختار فان المادة  1|590مدني تشير إلى عدم جواز للوصي المختار
من قبل األب إن يبيع مال نفسه لليتيم وال إن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم إال إذا كان في

ذلك خير لليتيم وبأذن من المحكمة
أما الفقرة الثانية من نفس المادة حددت معنى الخيرية بأن يكون البيع له بأقل من ثمن المثل
والشراء منه بأكثر من ثمن المثل.
هـ-أما القاضي باعتباره صاحب الوالية العامة فال يجوز له إن يبيع ماله للمحجور وال أن
يشتري مال المحجور لنفسه
أما المادة  592فقد أشارت إلى حكم تعاقد الشخص مع نفسه بالنسبة للوكالء ومديري
الشركات والموظفين ووكالء التفاليس والحراس المصفين ومصفي الشركات والتركات
والسماسرة والخبراء فليس لهؤالء جميعا التعاقد مع النفس إال إذا أجاز الشراء من تم البيع
لحسابه إي جعل التصرفات الصادرة من إي من هؤالء موقوفة على االجازة.
الفرض الثاني :تعاقد الشخص مع نفسه باعتباره نائبا عن الطرفين.
األصل بالنسبة لهذا النوع من التعاقد عدم الجواز حتى ال يتحقق المحذور وهو تضارب
المصالح .ولو إن رأيا فقهيا يرى إن هذا التعاقد جائز إي إن يكون الشخص نائبا عن
الطرفين إذا كان ذلك برضاهما وهو رأي رائج حاليا.

المحاضرة الخامسة عشر
صحة التراضي
ال يكفي وجود التراضي بل البد من إن يكون صحيحا ،وصحة التراضي يستلزم التطرق إلى
فقرتين- :
-2عيوب الرضا
-1األهلية
-1األهلية
األهلية لغة تعني الصالحية ،إما قانونا فهي إما أهلية وجوب أو أهلية أداء.
فأهلية الوجوب صالحية الشخص ألن تثبت له الحقوق وعليه االلتزامات ومناطها الشخصية
فهي توجد لمن ثبت له الشخصية وتنعدم لمن انعدمت شخصيته والشخصية تنتهي إما حقيقة
أو حكما حقيقة بالوفاة ،حكما بالموت المدني كالمفقود الذي يصدر حكما باعتباره ميتا
وفي نطاق العقود ليس المقصود أهلية الوجوب بل المقصود أهلية األداء
وأهلية األداء- :هي صالحية الشخص لصدور التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به
شرعا ،ومناطها العقل والتمييز فهي كاملة لمن كمل تمييزه وناقصة لمن نقص تمييزه
ومعدومة لمن انعدم تمييزه.
والتصرفات القانونية من حيث ارتباطها باألهلية تنقسم إلى- :
-1التصرفات النافعة نفعا محضا (أعمال االغتناء) كقبول الهبة
-2التصرفات الضارة ضررا محضا (أعمال التبرع).
-3التصرفات الدائرة بين النفع والضرر (أعمال المعاوضات).
وهي تنقسم إلى أعمال تصرف وأعمال إدارة- :
أ  /أعمال التصرف وهي تلك األعمال التي ترمى إلى تقرير حق عيني للغير على الشيء
كالبيع والرهن بالنسبة للراهن ويشترط فيمن يباشرها إن يكون كامل األهلية
ب /أعمال اإلدارة وهي أعمال تهدف إلى استغالل الشي دون المساس بأصله وتتفق مع
الغرض الذي أعدله الشي وهي على نوعين- :
-1أعمال اإلدارة المعتادة :وهي أعمال تهدف إلى استعمال الشيء دون المساس بأصله
وتتفق مع الغرض الذي اعد له الشيء كاإليجار بالنسبة للمؤجر ويكفي التمييز لمباشرة هذه
األعمال.
-2أعمال اإلدارة غير المعتادة :وهي أعمال تهدف إلى استعمال الشيء ومن شانها إحداث
تغيير جوهري فيه أو تعديال في الغرض الذي اعد له الشيء كإعادة بناء منزل او البناء على
ارض فضاء وينبغي فيمن يباشرها إن يكون كامل التمييز أي كامل األهلية.

مدى تأثر األهلية بالسن
إن اإلنسان منذ والدته لحين وفاته يمر بثالث مراحل ولكل مرحلة مواصفات معينه لألهلية
وعلى النحو االتي- :
-1مرحلة عدم التمييز- :وهي مرحلة تبدأ من لحظة الوالدة حيا لحين سن السابعة
اذاشارةالمادة 2/ 97مدني إلى إن سن التمييز سبعة سنوات كاملة فمن لم يتم السابعة يعد
عديم التمييز ،عديم األهلية محجورا لذاته أي بحكم القانون وتعد جميع تصرفاته باطله حتى
وان كانت نافعة نفعا محضا او إذن بها الولي ويعد المجنون في حكم عديم التمييز ،وبناءا
على ما تقدم ال يمكن إن يكون الصبي غير المميز ومن في حكمه طرفا في عقد.
-2مرحلة التمييز
وهي مرحلة تبدأ من تمام السابعة حتى الثامنة عشرة من العمر ويوصف بأنه مميز ولكنه
غير كامل التمييز ،إذن هو ناقص األهلية وتصرفاته على أنواع ثالث- :
أ-التصرفات المعتبرة (صحيحة ونافذة) وهي النافعة نفعا محضا كقبول الهبة.
ب-التصرفات الموقوفة وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالمعاوضات وتكون
صحيحة موقوفة على إجازته هو أو إجازة الولي.
ج-التصرفات الباطلة وهي الضارة ضررا محضا كأعمال التبرعات إذ تعد باطله إذا
صدرت من ناقص أهليه .علما إن المميز قد يخضع للقاعدة الخاصة بمن أتم الخامسة عشر
من العمر ولم يتم الثامنة عشر في حالتين- :
األولى- :الصغير المميز المأذون ،إذ أشارت المادة  98مدني بأنه للولي بترخيص من
المحكمة أن يسلم الصغير المميز الذي أكمل الخامسة عشره مقدارا من ماله وبأذن له
بالتجارة تجربة له ويكون اإلذن مطلقا او مقيدا.

وشروط منح اإلذن هي- :
-1إن يكون الصغير قد أتم الخامسة عشر من العمر.
-2إذن الولي +ترخيص المحكمة فإذن الولي وحده ال يكفي وترخيص المحكمة وحده كافيا.
-3إن يكون اإلذن في بادئ األمر مقتصرا على جزء من أمواله وليس جميع أمواله.
بتوفر هذه الشروط يوصف الصبي المميز بأنه مأذونا ويعد في حدود التصرفات الداخلة
ضمن اإلذن كامل األهلية فله أن يأتي بما شاء من التصرفات وتعد صحيحة نافذة مادامت في
حدود اإلذن.
الثانية- :الصبي المميز من أتم الخامسة عشر من العمر وتزوج بأذن من المحكمة إذ يعد
بسبب الزواج كامل األهلية استنادا لنص المادة  3/من قانون رعاية القاصرين رقم 78لسنة

 1 9 80ويبقى كذلك حتى لو انتهت الرابطة الزوجية بالموت او الطالق او التفريق حماية
لمن تعاقد معه وحفاظا على استقرار المعامالت.

المحاضرة السادسة عشرة
-3مرحلة البلوغ- :
وهي مرحلة تبدأ بتمام الثامنة عشر من العمر إذ يصبح اإلنسان بالغا عاقال رشيدا كامل
التمييز إذن هو كامل األهلية وقدا شارة إلى ذلك صراحة المادة  106مدني عراقي إذ
نصت ((سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كامله))0
ومن كان كامل األهلية له إبرام ما شاء من العقود سواء كانت نافعة أم ضارة أم دائرة بين
النفع والضرر ولكن ذلك مقيد بعدم وجود عارض من عوارض األهلية التي أشار إليها
القانون المدني العراقي في المواد  111- 107وعلى النحو اآلتي- :
أوال /عوارض األهلية- :وهي تلك األمور التي تستجد في حياة اإلنسان وتأثر في أهليته
تأثيرا مباشرا إذ قد تجعل من كامل األهلية ناقصها او عديم األهلية أحيانا وعلى النحو اآلتي:
-1الجنون- :هو آفة تصيب القوى العقلية لإلنسان فتذهب إدراكه وتعدم تمييزه وال يعتد
بأقواله وال بأفعاله وهو على نوعين- :
أ /الجنون المطبق -:وهو ما ال يمر فيه المجنون بحالة إفاقة او صحو وحكمه حكم الصبي
غير المميز محجورا لذاته (عديم األهلية ) ال يصلح إن يكون طرفا في عقد.
ب /الجنون غير المطبق -:وهو ما يمر فيه المجنون بفترة إفاقة او صحو ويعد في حالة
اإلفاقة كامل األهلية وتصرفاته كتصرفات العاقل ( م  108مدني )
-2العته-:ضعف يصيب القوى العقلية لإلنسان فيبدو قليل الفهم مختلط الكالم ولكنه ال يؤذي
كالمجنون وهو كالصبي غير المميز محجورا لذاته وحكمه حكم الصبي المميز إي باطله
تبرعاته وصحيحة نافذة األعمال النافعة له كقبول الهبة إما معاوضاته فهي صحيحة موقوفة
على إجازة الولي ((م  107مدني ))
 -3السفه :السفيه هو من يبذر أمواله في ما ال مصلحة له فيه وعلى غير مقتضى العقل
والشرع وهو غير محجور لذاته بل بحكم المحكمة وعليه فان السفيه قبل الحجر كامل األهلية
وبعد الحجر حكمه ناقص األهلية وتسري عليه ما يسري على الصبي المميز من أحكام (
 1/109مدني ) .وتصح الوصية الصادرة منه بثلث أمواله 2/109مدني )
-4ذو الغفلة- :هو كل من ال يهتدي في تصرفاته ويغبن في المعامالت دائما لسالمة وسذاجة
نيته وحكمه حكم السفيه إي انه غير محجور لذاته وإنما بحكم المحكمة فقبل الحجر كامل
األهلية وبعد الحجر ناقص األهلية ( 110مدني).

ثانيا  /موانع األهلية
هي أمور تستجد في حياة اإلنسان وال تؤثر في أهليته تأثيرا مباشرا بل تقف حائال بينه وبين
قدرته في التعبير عن اإلرادة وهي على أنواع- :
-1المانع المادي (الغيبة والفقدان)
-2المانع القانوني (الحكم بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد او المؤقت)
-3المانع الطبيعي (العاهة المزدوجة)
-1المانع المادي (الغيبة والفقدان) والغائب هو كل من خرج ولم تنقطع أخباره وله محل
اقامة معلوم ويتعذر عليه ماديا التعبير عن اإلرادة لذا ينبغي إن يكون هنالك وكيال عنه وإال
عينت المحكمة قيما عليه ليتولى التعبير عن إرادته .إما المفقود فهو كل من خرج وانقطعت
أخباره فال تعرف حياته من مماته ونظم قانون رعاية القاصرين رقم 78لسنه 1980
األحكام الخاصة بالمفقود باعتباره قاصرا ومنها- :
-1اإلعالن عن حالة الفقدان من قبل المحكمة باستثناء ما إذا كان المفقود من منتسبي
وزارتي الدفاع والداخلية فيقوم قرار الوزير المختص مقام حكم المحكمة
-2إذا مضى على الفقدان أربع سنوات تصدر المحكمة حكما باعتباره ميتا ومن تاريخ
صدور الحكم تنتهي شخصية المفقود بالموت الحكمي ومن تاريخ الحكم تترتب اآلثار
الشرعية والقانونية وينبغي صدور الحكم خالل سنتين إذا فقد في ظروف يغلب معها هالكه
-3تختص محكمة األحوال الشخصية بكافة المسائل المتعلقة بالمفقود استنادا لنص المادة
( )300من قانون المرافعات المدنية رقم83لسنة  1969المعدل.
-2المانع القانوني
إذا حكم على الشخص بعقوبة اإلعدام او السجن المؤبد او المؤقت ترتب على ذلك غل يده
عن أمواله وال يجوز له التصرف بها عدا الوصية والوقف وبموافقة المحكمة المختصة
(محكمة األحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية) ويترتب على ذلك ضرورة تعيين
قيما عليه ليتولى رعاية مصالحه.
-3العجز الطبيعي (العاهة المزدوجة)
اشارة المادة 104مدني إذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه
بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة إن تنصب وصيا عليه وتحدد تصرفات هذا
الوصي .ويشترط لتطبيق الحكم أعاله ما يلي- :
-1اجتماع عاهتين من عاهات ثالث هي الصم والبكم والعمى.
-2أن يتعذر على الشخص بسبب ذلك التعبير عن إرادته.

والواقع إن من كان يعاني من عاهة مزدوجة هو كامل األهلية والتمييز ولكن يتعذر عليه
التعبير عن إرادته.

المحاضرة السابعة عشر
عيوب الرضا
ال يكفي وجود التراضي والتعبير عن اإلرادة النعقاد العقد ،بل ينبغي إن تكون اإلرادة سليمة
خالية من أحد عيوبها األربع والتي أشار إليها القانون المدني العراقي في المواد (- 112
 )125وهي- :
-1اإلكراه  – 2الغلط – 3التغرير مع الغبن الفاحش -4االستغالل

-1اإلكراه
نظم القانون المدني اإلكراه في المواد  116- 112وعلى النحو اآلتي- :
تعريف اإلكراه :عرفت المادة 112مدني اإلكراه بأنه (إجبار الشخص بغير حق على إن
يعمل عمال دون رضاه) وهذا التعريف منتقد من ناحيتين- :
األولى :من ناحية لغويه فهو تضمن عبارة العمل والمفروض إن يشير إلى العقد
الثانية :من ناحية قانونية لم يشر التعريف إلى أهم عنصر في اإلكراه وهو العنصر
النفسي.
أما تعريف اإلكراه فقها :فهو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يولد في نفسه رهبة
تدفعه إلى إبرام عقد ما كان يقدم على إبرامه لو لم يقع تحت تأثير تلك الرهبة وهذا التعريف
أفضل من التعريف القانوني لإلكراه إذ أكد على العنصر النفسي في االكراه .واإلكراه الذي
يعيب اإلرادة هو اإلكراه الذي يفسد االختيار فالمكره إرادته موجودة ولكن اختياره فاسد ألنه
مخير بين إبرام العقد أو أن يقع به المكروه فاختار أهون الضررين وهو إبرام عقد ،وعليه
فان اإلكراه ال يعد عيبا من عيوب اإلرادة إذا اخذ الرضا عنوة ال رهبة إذ يكون العقد باطال

أنواع اإلكراه
إن اإلكراه من حيث جسامة الخطر الذي يتهدد المكره نوعان- :
ا-اإلكراه الملجئ- :وهو اإلكراه الذي يتهدد فيه المكره بخطر جسيم حال محدق بالمكره
كالتهديد بالقتل اواتالف خطير بالمال او التهديد بقطع عضو من اعضاءالجسم0
ب/اإلكراه غير الملجئ- :وهو التهديد بإيقاع ضرر اقل جسامة من اإلكراه الملجئ كالتهديد
بإلحاق ضرر بالوالدين او الزوج او الضرب الخفيف على حسب أحوال الناس والذي ال
يؤدي إلى عاهة .ومن الناحية القانونية ال توجد أهمية للتمييز بينهما الن األثر الذي يترتب
على كل منهما واحدا وهو عدم نفاذ العقد إذ نصت المادة 115مدني ((من أكره إكراها بأحد
نوعي اإلكراه على إبرام عقد ال ينفذ عقده)) فالعقد يكون موقوفا سواء كان اإلكراه ملجئ أو

غير ملجئ .وأهمية التمييز تبدو ضرورية إذا كان الجزاء الذي يترتب على أحدهما يختلف
عن الجزاء الذي يترتب على األخر وهذا غير ممكن بموجب نص المادة  115المشار اليها.

عناصر اإلكراه
لإلكراه عنصران هما- :
أوال- :العنصر المادي (استعمال وسائل لإلكراه تهدد بخطر جسيم محدق) إن وسائل اإلكراه
قد تكون ماديه كالضرب والتعذيب ويسمى اإلكراه في هذه الحالة باإلكراه المادي اوالحسي.
إما إذا كانت الوسائل معنوية كالتهديد بإلحاق األذى بالنفس اوالشرف او السمعة ،فيسمى
اإلكراه نفسيا أو معنويا .وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فينبغي إن يكون الخطر جسيما
ومعيار جسامة الخطر معيار شخصي محض يعتد فيه بشخص المكره وظروفه فالتهديد
بأعمال السحر قد يعتبر خطرا جسيما بالنسبة لشخص ريفي وان كان ال يعتبر كذلك بالنسبة
إلى ابن المدينة وقد يتحقق اإلكراه وان لم يستخدم المكره وسائل معينه كما في حالتي:
الضرورة والشوكة والنفوذ األدبي .فهل إن مجرد االضطرار يكفي لتكوين اإلكراه كعيب من
عيوب االرادة؟ األصل إن مجرد االضطرار ال يكفي لتكوين اإلكراه كعيب من عيوب
اإلرادة إال إذا استغلت حالة الضرورة لتحقيق غاية غير مشروعه ،فمن يجد أخر مشرفا على
الغرق او الحرق واشترط عليه إلنقاذه إن يهب له ماال فإن إرادة الواهب معيبه باإلكراه.
أما بالنسبة للشوكة والنفوذ األدبي فان المادة  116مدني عراقي أشارت إلى إن الزوج ذو
شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها لتهب له مهرها فوهبته له ال
تنفذ الهبة وال تبرأ ذمته من المهر .ومن خالل ما تقدم ،نجد إن هناك طائفة من األشخاص
يثبت لهم على الغير نفوذ أدبي كالزوج على زوجته  ,ورجل الدين على إتباعه ,و األستاذ
على طالبه ,و األب على ابنه ففي كل هذه الحاالت إذا استغل النفوذ ألغراض مشروعه فال
أكراه إما لو كانت األغراض غير مشروعة فاإلكراه متحققا وأيا كانت الوسيلة المستخدمة
فالعبرة في تحقق اإلكراه للغاية فإذا كانت مشروعه فال اكراه إما إذا كانت غير مشروعه
فاإلكراه متحققا وبناءا على ما تقدم-:
اذا كانت الوسيلة مشروعه والغاية مشروعه ال اكراه ,كما لو هدد الدائن مدينه بإجراء التنفيذ
الجبري على أمواله إن لم يقم بتنفيذ التزامه طوعا
إما إذا كانت الغاية غير مشروعه فاإلكراه متحقق سواء كانت الوسيلة مشروعه أم غير
مشروعه.

ثانيا/العنصر النفسي( الرهبة)
يتمثل العنصر النفسي في اإلكراه بالرهبة التي دفعت المتعاقد إلى إبرام عقد ما كان يقدم على
إبرامه لو لم يقع تحت تأثير تلك الرهبة ,وعند تقدير الرهبة ينبغي النظر إلى الحالة
الشخصية للمكره والظروف التي أحاطت به.
فالجنس والسن والحالة الصحية واالجتماعية كلها تلعب دورا في تحديد جسامة الرهبة,
فاألنثى غير الذكر ,والصبي الصغير غير الشاب القوى ,والمريض غير المتعافى 0إما
الظروف المحيطة بالمكره فهي ظرفي الزمان والمكان.

الجهة التي يصدر منها اإلكراه-:
قد تتعدد الجهة التي يصدر منها اإلكراه وعلى النحو اآلتي :
أ -المتعاقد اآلخر  :الوضع الغالب هو إن يصدر اإلكراه من احد المتعاقدين ضد اآلخر كأن
يكره البائع المشتري او العكس او المؤجر يكره المستأجر فالعقد يكون موقوفا على إجازة
المتعاقد األخر .
ب -الغير  :قد يصدر اإلكراه من أجنبي عن العقد لمصلحة احد المتعاقدين ضد اآلخر وقد
أشارت المادة 128مدني مصري إلى حكم اإلكراه الواقع من الغير إذ نصت ( إذا صدر
اإلكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره إن يطلب أبطال العقد مالم يثبت إن المتعاقد
اآلخر كان يعلم او كان من المفروض حتما إن يعلم بهذا اإلكراه ).
إما القانون المدني العراقي فلم يتضمن نصا مباشرا كالقانون المصري بل أشار وبصوره
غير مباشرة لذات الحكم في المادة  2/134إذ نصت (للعاقد المكره أو المغرور الخيار إن
شاء ضمن العاقد اآلخر وان شاء ضمن المجبر او الغار .فان ضمن المجبر او الغار فلهما
الرجوع بما ضمناه على العاقد اآلخر.)....
فهذا النص يشير وبصوره غير مباشره إلى إن المشرع العراقي اخذ بذات الحكم الذي
تضمنته المادة  128مدني مصري وإال لما أجاز للمجبر او الغار الرجوع على المتعاقد الذي
استفاد من اإلكراه او التغرير فهو افترض إن المتعاقد الذي استفاد من اإلكراه او التغرير
كان على علم باإلكراه او التغرير الصادرين من أجنبي او كان من السهل عليه إن يعلم بهما
أما إذا كان المتعاقد المستفيد من اإلكراه الصادر من أجنبي لم يعلم بذلك اإلكراه ولم يكن من
السهل عليه إن يعلم به فان العقد يكون صحيحا نافذا ولم يبق إما المتعاقد اآلخر سوى
الرجوع على األجنبي وفقا إلحكام المسؤولية التقصيرية لمطالبته بالتعويض عما أصابه من
ضرر .

ج-نفس الجهة التي يقع بها المكروه :قد يصدر اإلكراه من ذات الجهة التي يقع بها المكروه
كما لو هدد االبن أبيه باالنتحار ان لم يشتر له سيارة فقام األب بالشراء فتكون إرادته معيبة
باإلكراه.
حكم العقد المقترن باإلكراه- :
أيا كان نوع االكراه ملجأ أم غير ملجأ  ،مادي أو معنوي  ،صادرا من ذات المتعاقد أو من
الغير فان حكم العقد يكون صحيحا موقوفا على إجازة المتعاقد المكره الذي له خالل فترة
ثالثة أشهر من تاريخ ارتفاع االكراه إجازة العقد أو نقضه فان أجازه أصبح العقد نافذا وبأثر
رجعي أي من تاريخ ابرام العقد وليس من تاريخ االجازة  ،وان نقضه اصبح العقد باطال
وينبغي عندئذ الرجوع بالحال الى ما كان عليه قبل ابرام العقد ،واذا انتهت مدة الثالثة أشهر
دون أن يصدر من المتعاقد ما يدل على النقض أعتبر العقد نافذا ( المادة 1 /134مدني
عراقي ).

المحاضرة الثامنة عشرة
الغلط
نظم المشرع العراقي الغلط كعيب من عيوب اإلرادة في المواد(  ) 120- 117ولدراسة هذا
العيب سنشير إلى الفقرات التالية -:
أوال/تعريف الغلط
الغلط هو وهم يتولد في ذهن المتعاقد يدفعه إلى إبرام عقد ما كان يقدم على إبرامه لو لم يقع
في ذلك الوهم0ومثاله إن يشتري شخص تمثاال على انه اثريا فإذا به ليس كذلك او إن
يشتري قطعة قماش على أنها قابلة للغسيل فإذا بها ليست كذلك.
ثانيا  /رسم دائرة الغلط المعيب لإلرادة-:
ليس كل غلط يعد عيبا من عيوب اإلرادة إذ ينبغي استبعاد األنواع التالية من الغلط -:
 -1الغلط المانع وهو الغلط الذي يعدم اإلرادة وال يقتصر دوره على إن يعيبها وهو على
أنواع ثالث:
أ /الغلط في ماهية العقد  :وهو إن تتجه إرادة احد المتعاقدين إلى عقد معين وتتجه إرادة
المتعاقد األخر إلى عقد آخر كما لو أعطى شخص آلخر شيئا باعتبار إن ذلك بيعا فإذا
باآلخر يعتقد إن ذلك على سبيل الهبة  ,فهنا ال نكون ال أمام بيع وال هبه لوجود غلط في
ماهية العقد
ب /الغلط في المحل  :وهو إن تتجه إرادة احد المتعاقدين إلى شيء معين بينما تتجه إرادة
اآلخر إلى شيء غيره كما لو اتجهت إرادة المشتري إلى شراء سيارة معينه بينما اتجهت
إرادة البائع إلى سيارة مجاورة
ج /الغلط في السبب  :كما لو ابرم شخص عقدا بناءا على سبب موهوم أي ال وجود له في
الواقع كأن يؤجر موظفا دارا للسكن في منطقة معتقدا انه نقل إليها
 -:2الغلط في نقل اإلرادة وتفسيرها  :كما لو نقل الرسول إرادة األصيل بغير تلك الصورة
التي أرادها االصيل
 -:3الغلط المادي( الغلط في الحساب) وهو الغلط الذي ال يعدو عن كونه فلتة القلم وهو غلط
ينبغي تصحيحه وقد اشارة إليه المادة  120مدني عراقي إذ نصت(ال يؤثر في نفاذ العقد
مجرد الغلط في الحساب وال الغلط المادي وإنما يجب تصحيح هذا الغلط ).
ثالثا  /شروط الغلط- :أشارت المواد  118و 119مدني عراقي إلى شروط الغلط المعيب
لإلرادة وهما-:
 /2إن يتصل الغلط بعلم المتعاقد األخر(الغلط المشترك)
 / 1إن يكون الغلط جوهريا

 -1إن يكون الغلط جوهريا -:ينبغي العتبار الغلط عيبا من عيوب اإلرادة إن يكون الوهم
الذي وقع فيه المتعاقد بلغ حدا من الجسامة بحيث لواله لما ابرم العقد وقد حددت المادة 118
مدني حاالت الغلط الجوهري وهي-:
أ/الغلط في صفة جوهرية للشيء في نظر المتعاقدين
ينبغي ابتداءا عدم الخلط بين الغلط في ذات الشيء والغلط في صفة جوهرية للشيء ,فاألول
مانع يجعل العقد باطال إما الثاني أي في صفة جوهرية فهو ال ينصب على ذات الشيء بل
على صفة جوهرية في نظر المتعاقدين وكون الصفة جوهرية أم ال تختلف من شخص ألخر
 ,فعدد صفحات الكتاب قد تعد صفة جوهرية لشخص وال تعد كذلك لشخص اخر .
ب /الغلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة محل اعتبار
في نظر المتعاقد ،فهناك طائفة من العقود قائمة على االعتبار الشخصي كعقود التبرع
والشركة والكفالة وبالتالي فان الغلط في شخصية المتبرع له او الشريك او الكفيل يبرر نقض
العقد.
وكذلك الغلط في صفة جوهرية لشخص المتعاقد كما لو تعاقد شخص مع أحد الفنيين بشأن
عمل معين يعتقد انه متخصص فيه ثم يتضح انه ليس كذلك
ج /الغلط في العناصر الضرورية للتعاقد ,كالغلط في قيمة الشيء كما لو باع شخص لوحة
زيتية بثمن بخس وهو يجهل أنها لفنان كبير وقيمتها باهضه.
إذا كانت األنواع السابقة للغلط تعد عيبا من عيوب اإلرادة بنص القانون فما هو حكم الغلط
بالقانون؟
ابتداء ينبغي عدم الخلط بين الغلط في القانون والجهل به  ,فالجهل بالقانون غير جائز الن
من يدعي الجهل بالقانون إنما هو يبغي التهرب من حكم القانون والقاعدة(إن الجهل بالقانون
ال يعد عذرا) إما من يغلط بالقانون فهو يتمسك بحكم القانون وال يبغي التهرب من حكمه
كمن يهب مطلقته مبلغا من المال وهو معتقدا إن الطالق ال يزال رجعيا بينما هو بائن بينونه
صغرى او كبرى فتكون هبته موقوفة إي إن الغلط في القانون يعد عيبا من عيوب اإلرادة إذا
كان جوهريا
 . 2إن يكون الغلط مشتركا إي إن يتصل الغلط بعلم المتعاقد األخر إي إن يكون هذا
األخير قد وقع في نفس الغلط وإال ال يجوز له إن يتذمر من طلب أبطال العقد وعليه لو
اشترى شخص تمثاال معتقدا انه أثري فالمفروض إن من باعه واقعا في نفس االعتقاد

رابعا /حكم الغلط
إذا توفرت شروط الغلط فان حكم العقد يكون صحيحا لكنه موقوفا على إجازة المتعاقد الذي
وقع في الغلط الذي له الحق في إجازة العقد او نقضه خالل فترة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ
تبين الغلط ،فان أجازه أصبح نافذا وان لم يجزه صار العقد باطال وينبغي عندئذ إعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل ابرام العقد.

المحاضرة التاسعة عشر
التغرير مع الغبن الفاحش
التغرير مع الغبن الفاحش عيبا مستقال من عيوب اإلرادة نظمه القانون المدني العراقي في
المواد  124- 121وهو يقابل التدليس في القانون المدني المصري الذي نظمه في المواد
 125و.126
فالتغرير وحده ال يكفي وال الغبن وحده كافيا حتى نصبح أمام عيب من عيوب اإلرادة بل
ينبغي إن ينشأ عن التغرير غبنا فاحشا ،فما هو التغرير وما هو الغبن الفاحش؟
أوال /التغرير :هو إن يذكر أحد المتعاقدين لآلخر أمورا او يقوم ببعض األفعال والتي من
شانها ترغيب المتعاقد اآلخر إلبرام عقد نتيجته انه مغبون غبنا فاحشا ومن خالل هذا
التعريف نجد إن التغرير نوعان- :
األول /التغرير القولي- :وهو عبارة عن كالم يوجه للمتعاقد اآلخر بهدف تضليله إلبرام عقد
نتيجته انه مغبون غبنا فاحشا ،وما أكثر التغرير قوال في الواقع العملي كأن يقول البائع
للمشتري إن هذه البضاعة سينقطع استيرادها او سترتفع أسعارها ويتم الشراء بناءا على ذلك
القول فيجد المشتري نفسه مغبون غبنا فاحشا
ثانيا /التغرير الفعلي :وهو عبارة عن مجموعة أفعال يقوم بها أحد المتعاقدين وكافيه
لتضليل المتعاقد اآلخر كمن يصبغ ثوبا قديما ليجعل منه جديدا أو أن يقوم أحد المتعاقدين
بأعمال الطالء واللحام بالنسبة للمكائن والمعدات لتضليل المتعاقد اآلخر.
ثانيا /الغبن الفاحش -:الغبن عموما هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه,
وعلى ضوء ذلك يتحدد هل هو غابنا او مغبونا والغبن إما يسيرا او فاحشا ,فالغبن اليسير هو
ما كان التفاوت فيه بالقدر الذي يتسامح فيه الناس في معامالتهم إي ال يعتد فيه في
المعامالت ,إما الغبن الفاحش فهو ما كان التفاوت فيه بالقدر الذي ال يتسامح فيه الناس في
معامالتهم إي يعتد فيه في المعامالت ولم يرد في القانون المدني العراقي معيارا ماديا دقيقا
للتمييز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير ويمكن االستعانة بهذا الصدد بمبادئ الشريعة
اإلسالمية التي تعد المصدر الرسمي الثالث للقانون المدني بعد التشريع والعرف استنادا
لنص المادة األولى/الفقرة الثانية( مدني عراقي) حدد فقهاء الشريعة الغبن الفاحش إذا كان
التفاوت بمقدار خمس القيمة( الواقعية) في العقارات وعشرها في الحيوانات ونصف العشر
في غير ذلك ,وما كان اقل من ذلك فهو غبن يسير والرأي الراجح في الواقع العملي إن
الغبن يكون فاحشا إذا كان التفاوت ما ال يدخل تحت تقويم المقومين ويكون الغبن يسيرا فيما
يدخل تحت تقويم المقومين .

شروط التغرير مع الغبن الفاحش-:
يشترط في التغرير مع الغبن الفاحش ما يأتي-:
 -1استعمال طرق احتيالية
 -2إن يكون التغرير هو الدافع للتعاقد
 -3إن يصدر التغرير من احد المتعاقدين او إن يكون على علم به إن صدر من الغير
-4إن يقترن بالتغرير غبنا فاحشا .
 -1استعمال طرق احتيالية:
إن هذا الشرط في حقيقته يتضمن عنصران هما:
ا/العنصر المادي-:وهو عبارة عن األساليب والطرق االحتيالية التي استخدمت للتأثير على
إرادة المتعاقد والتي يختلف تأثيرها باختالف ذكاء المدلس وغباء المدلس عليه ,فمن الناس
من يصعب خداعه ومنهم من يسهل غشه وفي كل األحوال إن تكون الطرق االحتيالية قد
بلغت حدا بحيث كانت كافية لتضليل المتعاقد االخر
وقد يلجأ احد المتعاقدين إلى أسلوب الكذب او الكتمان عن المتعاقد اآلخر فهل يعد ذلك
تغريرا؟ األصل إن كل متعاقد ال يجبر على إن يذكر كل ما لديه من معلومات او اسرار
يحرص على عدم إعالنها للغير ،ولكن في نطاق العقود وانسجاما مع مبدأ حسن النية في
إبرام العقود وتنفيذها ينبغي على كل متعاقد إن يجعل المتعاقد األخر على بينة ببعض الوقائع
التي ال يستطيع العلم بها إال من خالل المتعاقد المقابل له ولذلك مجرد الكذب البسيط ال يعد
تغريرا مادام متعارف عليه بين الناس في التعامل
وقد حسم القانون المدني األمر من خالل نص المادة  121إذ ال يعد تغريرا مجرد الكذب او
الكتمان إال في عقود األمانة وهي العقود القائمة على أساس الثقة بقول البائع فان كان صادقا
فال تغرير وإن كذب أو كتم صار خائنا وغارا فنكون أمام عيب من عيوب اإلرادة وعقود
األمانة هي- :المرابحة /اإلشراك /التولية/الوضيعة
فالمرابحة -:إن يبيع شخص ألخر شيئا بنفس الثمن الذي اشتراه به على شرط إن يكون
صادقا في الثمن وإال أصبحنا أمام تغرير.
أما اإلشراك-:فهو إن يبيع شخص ألخر جزءا من الشيء بما يقابله من الثمن على إن يكون
شريكا معه في كل الشيء وبشرط إن يكون صادقا في الثمن وإال أصبحنا أمام تغرير
أما التولية -:فهي إن يبيع شخص ألخر شيئا بأقل من الثمن الذي اشتراه به(البيع بخسارة)
بشرط إن يكون صادقا في الثمن وإال أصبحنا أمام تغرير

أما الوضيعة أو الوضعية -:فهي إن يبيع شخص ألخر شيئا بنفس الثمن الذي اشتراه به
وبشرط إن يكون صادقا في الثمن وأال أصبحنا أمام تغرير.
ب-العنصر المعنوي (نية التضليل) يتمثل العنصر المعنوي في التغرير مع الغبن الفاحش
بنية تضليل المتعاقد األخر للوصول إلى غرض غير مشروع ،إما إذا كانت النية الموجودة
هي نية الترويج للبضاعة فال نكون أمام تغرير ،ويعد العنصر المعنوي هو األساس في
تكوين التغرير فمجرد إتباع طرق احتيالية ال يكفي لتكوين التغرير بدون نية التضليل فلو إن
المودع اكتشف إن المودع لديه ليس أهال لألمانة ،فاستعمل طرقا احتيالية لكي يحصل من
المودع لديه على إقرار بالدين فال يعد ذلك تغريرا.
-2أن يكون التغرير هو الدافع للتعاقد
يقصد بالتغرير الدافع هو إن تكون الطرق االحتيالية التي اتبعت قد بلغت حدا من الجسامة
فأثرت في المتعاقد فدفعته إلى إبرام عقد نتيجته انه مغبون غبنا فاحشا ،وال نعتد بالتغرير إال
باعتباره دافعا ألنه لو لم يكن كذلك فال يعتبر عيبا من عيوب االرادة.
وقد حاول جانبا من الفقه التمييز بين التغرير الدافع وغير الدافع فإذا كان دافعا يعد عيبا من
عيوب اإلرادة وان لم يكن دافعا فيعد العقد صحيحا نافذا وللعاقد المغرور الحق في المطالبة
بالتعويض عما اصابه من ضرر.
 -3أن يصدر التغرير من احد المتعاقدين او إن يكون على علم به إن صدر من الغير
إن الوضع الغالب في التغرير صدوره من المتعاقد اآلخر ,إال انه قد يصدر من الغير إي
أجنبي تماما عن العقد فما هو حكمه؟
ابتداءا إن التغرير الصادر من أجنبي كثير الوقوع في الحياة العملية إذ يلجا األجنبي إلى
طرق احتيالية ضد احد المتعاقدين لمصلحة المتعاقد اآلخر ,خاصة في عقد البيع الذي عرفه
الفقه اإلسالمي(بيع النجش) فهل يعد عيبا من عيوب اإلرادة ,إجابة على هذا التساؤل المادة
122مدني عراقي إذ نصت( إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فال يتوقف العقد إال إذا
ثبت للعاقد المغبون إن العاقد اآلخر كان يعلم او كان من السهل عليه إن يعلم بهذا التغرير
وقت إبرام العقد) إذن حكم التغرير الصادر من أجنبي حكم التغرير الصادر من احد
المتعاقدين بشرط إن يكون المتعاقد الذي صدر التغرير لجانبه على علم بذلك التغرير او كان
من السهل عليه إن يعلم به.
 /4إن يقترن بالتغرير غبنا فاحشا
بموجب أحكام القانون المدني العراقي ال التغرير وحده يكفي وال الغبن وحده كافيا لكي نكون
أمام عيب من عيوب اإلرادة بل ينبغي إن يقترن بالتغرير غبنا فاحشا إي إن يكون التغرير

هو السبب والغبن هو النتيجة ,مع مراعاة االستثناء الوارد في المادة  2/ 124مدني إذ يعتبر
مجرد الغبن الفاحش وحده كافيا لجعل العقد باطال وان لم يكن ناشئا عن تغرير اذ نصت (
على انه إذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال
الدولة او الوقف فان العقد يكون باطال)

حكم التغرير مع الغبن الفاحش-:
أيا كان التغرير قوليا أم فعليا  ,صادرا من احد المتعاقدين او من الغير فان حكم العقد
صحيحا موقوفا على إجازة العاقد المغبون الذي له إجازة العقد او نقضه خالل فترة ثالثة
أشهر تبدأ من تاريخ انكشاف التغرير فان أجازه أصبح العقد نافذا وبأثر رجعي وان لم يجزه
أصبح العقد باطال

-4

االستغالل

يعد االستغالل عيبا مستقال من عيوب اإلرادة فيه المتعاقد ليس مكرها ولم يكن واقعا في غلط
ولم يتعرض إلى تغرير بل يوجد في شخصية احد المتعاقدين خلل يستغله اآلخر فيبرم عقد
نتيجته الغبن الفاحش وهذا الخلل حددت صوره المادة  125مدني عراقي التي نصت( إذا
كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف إدراكه
فلحقه من تعاقده غبن فاحش جاز له في خالل سنة من وقت العقد إن يطلب رفع الغبن عنه
إلى حد المعقول ,فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة إن ينقضه )
ومن خالل هذا النص نجد إن االستغالل يعد من ضمن االستثناءات الواردة على قاعدة العقد
شريعة المتعاقدين كما سنرى من خالل جزاء االستغالل ولدراسة هذا العيب تفصيال سنشير
إلى الفقرات التالية:
أوال /عناصر االستغالل
لالستغالل عنصران هما العنصر المادي والعنصر المعنوي
فالعنصر المادي هو عبارة عن الغبن الفاحش إي عدم التعادل بين ما أعطاه المتعاقد وبين ما
اخذه وعلى النحو الذي بيناه عند دراسة التغرير مع الغبن الفاحش كعيب ثالث من عيوب
االرادة
إما العنصر المعنوي فهو ذلك الخلل الذي حددت صوره المادة  125مدني وهي الحاجة,
الطيش ,الهوى الجامح ,قلة الخبرة ,ضعف االدراك
ثانيا/جزاء االستغالل :حكم العقد في االستغالل صحيحا نافذا ولمن لحق به غبنا فاحشا يجوز
له وخالل سنة من تاريخ إبرام العقد طلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول إذا كان العقد
معاوضة او نقض العقد إذا كان تبرعا

ومن خالل ما تقدم نجد إن االستغالل يختلف عن عيوب اإلرادة األخرى كونه ال يجعل العقد
موقوفا ,وان كان المشرع في تمييزه بين المعاوضات والتبرعات لم يكن دقيقا ففي التبرعات
كيف نتثبت من وجود الغبن في الوقت الذي ال يوجد مقابل للقول بوجود الغبن الفاحش.

المحاضرة العشرون
المــــــــــــحـــــــــل
المحل- :هو المعقود عليه إي ما يرد عليه العقد ويرتب أثره فيه ،وهو غير محل االلتزام
الذي يعني األداء الذي ينبغي على المدين القيام به لمصلحة الدائن وهواما نقل حق عيني أو
قيام بعمل أو امتناع عن عمل

شروط المحل- :
يشترط في المحل ثالث شروط وهي- :
-1أن يكون المحل موجودا أو ممكنا
-2أن يكون المحل معينا أو قابال للتعيين
-3أن يكون المحل قابال للتعامل فيه (مشروعا)
وفيما يلي توضيحا لهذه الشروط- :
-1الوجود واإلمكان
شرط الوجود ينصرف إلى الحالة التي يكون فيها المحل حقا عينيا ،إذ ينبغي إن يكون الشيء
محل الحق موجودا لحظة إبرام العقد وإال كان العقد باطال لتخلف ركن من أركانه والعبرة
بوجود المحل وقت انعقاد العقد فإذا هلك الشيء بعد انعقاد العقد قد نصبح أمام استحالة في
التنفيذ .أما إذا كان الشيء ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة
وانصرفت إلى ذلك نية الطرفين المتعاقدين فيبقى العقد صحيحا استنادا لنص المادة 1 /129
من القانون المدني
ويستثنى من هذا الحكم حالتان هما-::
أ/التركة المستقبلة – إذ أشارت المادة  2 /129مدني إلى إن التعامل بتركة إنسان على قيد
الحياة باطال لمخالفة ذلك النظام العام واآلداب العامة ,ففيه معنى المضاربة على حياة إنسان
ال يزال على قيد الحياة ويبقى التعامل باطال حتى وان رضي بذلك المورث نفسه
ب /هبة األموال المستقبلة إذ تعتبر باطلة استنادا لنص المادة  609مدني عراقي والتي
نصت(يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم إن يكون معينا مملوكا للواهب)
إما عن شرط اإلمكان فينصرف إلى الحالة التي يكون فيها المحل قيام بعمل إذ ينبغي إن
يكون العمل ممكنا او على األقل قابال للتعيين فان كان العمل مستحيال فان االستحالة إما
مطلقة او نسبية
فاالستحالة المطلقة تعني إن يكون العمل الذي التزم به المدين مستحيال بالنسبة له ولغيره

وهي نوعان :إما طبيعية او قانونية  ,فالطبيعية تعني إن العمل ال يمكن القيام به من قبل
المدين وغيره بحكم الطبيعة كما لو التزم شخص نحو أخر بأن يمسك له السماء بأصبعه او
إن يعبر له المحيط سباحة ,إما القانونية فهي استحالة القيام بالعمل بحكم القانون كما لو تعهد
محام تجاه موكله بالطعن بالحكم رغم فوات المدد المحددة للطعن ،واالستحالة المطلقة(
طبيعية-قانونية) يكون فيها العقد باطال استنادا لنص المادة 1 /127مدني إذ نصت(إذا كان
محل االلتزام مستحيال استحالة مطلقة كان العقد باطال)
أما االستحالة النسبية فهي إن يكون العمل الذي التزم به المدين مستحيال بالنسبة له وممكنا
بالنسبة لغيره كما لو التزم أعمى برسم صورة ألخر ,او التزام المهندس نحو أخر بالترافع
نيابة عنه أمام القضاء ,وهي ال تجعل العقد باطال وإنما يصطدم بعقبة التنفيذ لذا يحكم على
المدين بالتعويض لكونه أخطا عندما التزم بعمل كان من المفروض إن ال يلتزم به وقد اشارة
إلى ذلك المادة  2 /127مدني إذ نصت(إما إذا كان مستحيال على المدين دون إن تكون
االستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد وألزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده)
 /2أن يكون المحل معينا او قابال للتعيين
إذا كان المحل نقل حق عيني فينبغي إن يكون الشيء محل الحق معينا تعيينا نافيا للجهالةالفاحشة ,فان كان الشيء قيميا (معينا بالذات) فيعين بذاته إي بذكر األوصاف التي تميزه عن
غيره من القيميات فالعقار يعين بالموقع والحدود والمساحة والمشتمالت ,إما إذا كان الشيء
مثليا(معينا بالنوع) فيعين بالعدد او الوزن او القياس او الكيل .وقد يعين الشيء بوصفه ،وقد
يثار في هذا الصدد تساؤل هل إن وصف الشيء يكفي لتعيينه؟ إن كون الوصف كافيا أم غير
كاف لتعيين الشيء يختلف باختالف حالتين:
األولى إذا كان الشيء موجودا في مجلس العقد فوصفه لغوا وكالما زائدا ال مبرر له استنادا
لنص المادة 161مدني عراقي (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر) ،أما الثانية إذا
كان الشيء غير موجود في مجلس العقد فوصفه معتبرا ومرغوبا فيه بشرط إن يطابق
الوصف حقيقة الموصوف وإال ثبت للمتعاقد ما يعرف بخيار الوصف ،إن شاء أمضى العقد
وان شاء فسخه أما إذا كان المحل قيام بعمل او امتناع عن عمل فينبغي تعيينه تعيينا دقيقا فلو
تعاقد شخص مع مقاول ليبني له دارا فينبغي ذكر مساحة البناء ومشتمالته ونوعية المواد
التي تستخدم في البناء ,وكذلك لو كان المحل امتناع عن عمل فينبغي تعيينه ليعرف المدين
ما العمل الذي ينبغي عليه تركه وإال أصبح مسؤوال تجاه المتعاقد االخر .

 /3إن يكون مشروعا
من شروط المحل شيئا كان أم عمال إن يكون مشروعا فان كان شيئا ينبغي إن يكون من
األشياء التي يجوز التعامل بها إي ال يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته او بحكم القانون ,
فاألشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها لعدم استطاعة احد إن يستأثر بحيازتها كالهواء
في الجو وأشعة الشمس0وقد تخرج بعض األشياء بحكم القانون لكون التعامل بها يخالف
القانون او النظام العام او اآلداب العامة ,فال يجوز مثال االتجار بالمخدرات او بيع الصور
والمجالت المنافية لآلداب ,وقد تخرج بعض االشياء عن دائرة التعامل كونها مخصصة
للمنفعة العامة كالطرق والجسور إما األعمال فهي تعد محال للحقوق الشخصية وينبغي إن
يكون العمل ممكنا ومعينا ومشروعا إي ال يخلف القانون او النظام العام او اآلداب العامة
وإال كان العقد باطال.

المحاضرة الحادية والعشرون
-3السبب
يعد السبب ركنا ثالثا من أركان العقد ،على الرغم من انقسام الفقه المدني بصدده فهناك من
يرى بان للعقد ركنان هما التراضي والمحل ،لذلك سمي هؤالء بالالسببيين ،بينما االتجاه
الغالب يرى إن السبب هو ركن ثالث من أركان العقد لذلك أطلق عليهم بالسببيين وهذا هو
مسلك المشرع العراقي الذي تناول السبب في مادة واحدة هي المادة  132مدني عراقي
والسبب له أهمية خاصة في نطاق العقود التي تقوم على أساس اإلرادة والتي ال يمكن إن
تتحرك دون سبب

أوال /تعريف السبب- :
للسبب معنيان هما- :
أ-السبب بمعنى الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه وهو ما
يعرف بسبب االلتزام والذي يعد واحدا في كل العقود إي هوال يتغير من عقد ألخر ففي البيع
هو الحصول على الثمن وفي اإليجار هو الحصول على االجرة
ب-السبب بمعنى الباعث الدافع للتعاقد إي الغاية البعيدة التي أراد المتعاقد تحقيقها من وراء
العقد وهو ما يعرف بسبب العقد والذي يتغير من عقد ألخر ,بل هو ليس واحدا حتى في
العقد الواحد فمن يبيع غايته القريبة الحصول على الثمن إما الغايات البعيدة(البواعث) تتعدد
فقد يشتري بجزء من الثمن شيئا أخر  ,ويهب الجزء المتبقي للغير
ثانيا /النظرية التقليدية والحديثة في السبب-:
النظرية التقليدية في السبب تبنت المعنى األول للسبب إي الغرض المباشر(السبب
القصدي)الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه ,واشترطت هذه النظرية في
السبب ثالث شروط وهي-:
 -1إن يكون السبب موجودا وإال فال ينشأ االلتزام وبناءا على ذلك ال تعد سندات المجاملة
عقود النتفاء السبب فهي عبارة عن سندات يعطيها شخص ألخر مجاملة له دون إن تعني
وجود دين حقيقي ,ووجود السبب مطلوب ابتداءا وانتهاءا إي ضرورة وجود السبب وقت
إبرام العقد وبقائه لحين تنفيذه فان تخلف فقد يؤثر على بقاء العقد كما نرى في العقود الملزمة
للجانبين إذ تعرف فيه قاعدة الدفع بعدم التنفيذ والفسخ وتحمل التبعة .
 -2إن يكون السبب صحيحا إي ال موهوما وال صوريا ,فالسبب الموهوم هو ذلك السبب
الذي الوجود له إال في تفكير ومخيلة المتعاقد كما لو باع شخص داره ألخر معتقدا انه نقل

إلى مدينة أخرى ,إما السبب الصوري فهو سبب غير حقيقي وإذا ذكر سبب فيعد هو السبب
الحقيقي مالم يثبت العكس
 -3إن يكون السبب مشروعا ,يكون السبب مشروعا إذا كان ال يخالف القانون او النظام
العام واآلداب العامة  ,وعليه يكون العقد باطال إذا دفع شخص ألخر مبلغ من النقود مقابل
ارتكاب جريمة ,او إن يستأجر شخص دارا ألغراض الدعارة اوإلقامة حفالت راقصة
ثالثا /نظرية السبب في القانون المدني العراقي -:
خصص القانون المدني للسبب مادة واحدة وهي المادة  132التي نصت( -1يكون العقد
باطال إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام اولالداب.
 – 2ويفترض في كل التزام إن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم
الدليل على غير ذلك  -3 .أما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم
الدليل على ما يخالف ذلك).
نستنتج من خالل هذا النص إن القانون المدني تعامل مع السبب على النحو اآلتي -:
 -1انه جعل السبب ركنا ثالثا من أركان العقد إضافة لركني التراضي والمحل
 -2انه أشار إلى سبب العقد وسبب االلتزام أي انه اخذ بنظريتي السبب في أن واحد أي جمع
بين نقيضين في وقت واحد
 -3لم يشترط في السبب إال شرطا واحدا وهو أن يكون مشروعا – أما وجود السبب فهو
مفترض وان كان افتراضه قابال إلثبات العكس
وكان من األفضل إن يأخذ بالنظرية الحديثة(نظرية سبب العقد) انسجاما مع اغلب
التشريعات المدنية بل وان القضاء العراقي يميل في اغلب أحكامه إلى النظرية الحديثة.

الشروط المقترنة بالعقد
اشارة المادة  131مدني إلى حكم الشروط التي تقترن بالعقد والتي تتصل بالمحل أو السبب
لذلك تبحث بعدهما وقد نصت المادة المذكورة
-1يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمه أو يكون جاريا به العرف والعادة.
-2كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع ألحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو
مخالفا للنظام العام أو لآلداب وإال لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع للتعاقد
فيبطل العقد أيضا
ومن خالل هذا النص نستنتج إن الشروط التي تقترن بالعقد إما إن تكون مشروعة أو غير
مشروعة وعلى النحو اآلتي-:

 -1الشرط المعتبر -وهو كل شرط يؤكد مقتضى العقد أو يالئم مقتضاه أو كان مما جرى به
العرف أو العادة ,وحكمه صحيحا كما لو باع شخص آلخر شيئا واشترط عليه تعجيل الثمن,
أو بيع شخص ألخر شيئا بثمن مؤجل على شرط تقديم ضمان( كفالة أو رهن) وهذا الشرط
يعد شرطا مشروعا
-2شرط اللغو -وهو الشرط المخالف للقانون أو المخالف للنظام العام دون إن يكون هو
الدافع للتعاقد كما لو ورد في عقد الرهن شرطا يقضي بتملك الدائن المرتهن المرهون عند
عدم دفع المدين الراهن الدين عند حلول األجل فهذا الشرط يعد باطال لمخالفته المادة 1301
مدني عراقي
-3شرط مبطل -وهو الشرط المخالف للقانون أو النظام العام وكان هو الدافع للتعاقد فيبطل
هو والعقد كما لو وهب شخص المرأة مبلغا واشترط عليها المعاشرة غير المشروعة.

المحاضرة الثانية والعشرون
العقود الصحيحة والعقود الباطلة
بعد دراسة اركان العقد اصبحت لدينا القدرة للحكم على العقد بالصحة او البطالن فه
صحيحا اذا توفرت اركانه وباطال اذا اختلت تلك االركان وعلى النحو االتي-:
 /1العقد الصحيح -هو ذلك العقد المشروع ذاتا ووصفا  ,ذاتا بالنظر الى ذاته وأركانه او
مقوماته ووصفا بالنظر الى اوصافه الخارجة عن اركانه ومقوماته وقد اشارة الى هذا المعنى
المادة  133مدني اذ نصت ((  -1العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بأن يكون
صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من
الخلل-2 .وإذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال)) ومن خالل هذا النص
نستنتج ان شروط العقد الصحيح هي- :
أ /أن يكون العقد صادرا من اهله اي من ذي اهلية بأن يكون كال طرفيه متمتعا باألهلية
الكاملة وهي تمام سن الثامنة عشر من العمر مع عدم وجود عارض من عوارض االهلية
ب/ان يكون العقد مضافا الى محل قابل لحكمه والمحل يكون قابال لحكم العقد اذا توفرت فيه
شروط المحل التي درسناها سابقا
ج /ان يكون للعقد سببا مشروعا
د/ان تكون اوصاف العقد سالمة من الخلل كاستيفائه الشكلية اذا كان شكليا

اقسام العقد الصحيح
ينقسم العقد الصحيح الى-:
/1العقد الصحيح النافذ  :وهو العقد المشروع ذاتا ووصفا والذي يفيد الحكم في الحال اي
يرتب اثاره بمجرد انعقاده سواء كان رضائيا او شكليا او عينيا ,وينقسم الى-:
أ /العقد الصحيح الالزم -وهو العقد الذي ال يستطيع احد المتعاقدين فسخه بإرادته المنفردة
وفي هذا العقد تبلغ القوة الملزمة للعقد اقصى ذروتها
ب /العقد الصحيح غير الالزم -وهو العقد الذي يستطيع فيه احد المتعاقدين او كالهما فسخه,
فأن كان احدهما يستطيع فسخه كان العقد غير الزم من جانب واحد كأن يكون له خيار من
الخيارات  ,كخيار العيب أو خيار الشرط او خيار الرؤية  .إما إذا كان كال المتعاقدين
يستطيع فسخه قيل له غير الزم من جانبين ومثال ذلك عقود الوكالة والوديعة والعارية

 /2العقد الصحيح غير النافذ (الموقوف)
وهو العقد المشروع ذاتا ووصفا والذي ال يفيد الحكم في الحال لوجود سبب من األسباب
التي تجعله موقوفا ومنها على سبيل المثال- :
أ /نقص أهلية أحد المتعاقدين وكان العقد من العقود الدائرة بين النفع والضرر
ب /وجود أحد عيوب اإلرادة الثالث وهي (اإلكراه-الغلط-التغرير مع الغبن الفاحش)
ج /أذا تصرف أحد في ملك غيره (تصرف الفضولي)
د /إذا تجاوز النائب حدود النيابة المرسومة له قانونا أو اتفاقا.

حكم العقد الموقوف
إذا كان العقد موقوفا فحكمه يحتاج إلى اإلجازة من قبل من تقرر سبب التوقف لصالحه
فأن كان سبب التوقف نقص األهلية فأن اإلجازة ينبغي إن تصدر من قبل الولي أو الوصي
أو إجازته هو بعد إن يزول سبب نقص األهلية ,وان كان سبب نقص األهلية عيوب اإلرادة
فأن اإلجازة ينبغي صدورها من قبل من كانت إرادته معيبة ,وان كان سبب نقص األهلية
تصرف الفضولي فالمالك األصلي هو الذي يجيز تصرف الفضولي وان كان سبب التوقف
تجاوز النائب حدود النيابة فاألصيل هو الذي يجيز التصرف

شروط اإلجازة-:
يشترط في اإلجازة توفر الشروط اآلتية-:
 -1توفر كافة شروط التعبير عن اإلرادة  ,من وجود اإلرادة والتعبير عنها
وأن تكون اإلرادة جادة  ,توفر األهلية الكاملة  ,عدم وجود عيب من عيوب االرادة
 -2وجود العاقدين وقت صدور العقد وال يشترط قيام العاقدين أو المعقود عليه الن لإلجازة
اثر رجعي
 -3إن تستخدم اإلجازة خالل المدة التي حددها القانون وهي ثالثة أشهر(المادة  2 /136من
القانون المدني) وإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد
نافذا .

أنواع اإلجازة -:
لما كانت اإلجازة تعبير عن إرادة فهي نوعان -:
-2اإلجازة الضمنية
-1اإلجازة الصريحة
فاإلجازة الصريحة هي التي تتم بأسلوب واضح ال لبس فيه وال غموض  ,قوال أو كتابة أو
إشارة شائعة حتى وان أتت من غير األخرس

إما اإلجازة الضمنية فهي تستنتج من خالل ظروف الحال ,فعلى سبيل المثال في تصرف
الفضولي ,لو طالب المالك الحقيقي من تعاقد مع الفضولي بالثمن فان ذلك يعد إجازة ضمنية
لتصرف الفضولي

اثر اإلجازة-:
أيا كانت اإلجازة صريحة أم ضمنية فان لها أثرا رجعيا إي إن العقد إذا كان موقوفا ثم
صدرت اإلجازة ضمن المدة المحددة فأن العقد يصبح نافذا من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ
اإلجازة إما إذا نقض العقد فيعد باطال وعندئذ يعد وكأنه لم يكن ويعاد الحال إلى ما كان عليه
,كما سنرى ذلك عند بحث العقد الباطل.

أحكام تصرف الفضولي-:
اشارة المادة  135مدني إلى احد تطبيقات العقد الموقوف وهو تصرف الفضولي ,فإذا
تصرف احد في ملك غيره كان تصرفه موقوفا على إجازة المالك الحقيقي فأن أجازه أصبح
التصرف نافذا ومن تاريخ ابرامه ال من تاريخ االجازة تطبيقا لفكرة االثر الرجعي لإلجازة
وتعد االجازة الالحقة كالوكالة السابقة  ,اما اذا نقض المالك الحقيقي التصرف اصبح تصرف
الفضولي باطال وعندئذ تنهض مسؤولية الفضولي تجاه من تعاقد معه واذا سلم الفضولي
المال الذي عقد عليه فضوال للمتعاقد االخر ونقض المالك الحقيقي التصرف وأراد استرداد
المال فوجده هالكا فينشا له خيار ان شاء ضمن الفضولي وان شاء ضمن من تعاقد مع
الفضولي واذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين االخر( المادة  4 /135مدني
عراقي ).

المحاضرة الثالثة والعشرون
العقد الباطل
أشارت المادة  137إلى إن العقد الباطل هو ذلك العقد غير المشروع ال ذاتا وال وصفا ,غير
مشروع ذاتا بالنظر إلى ذاته ومقوماته وغير مشروع وصفا بالنظر إلى األوصاف الخارجة
عن أركانه ومقوماته إذ نصت (العقد الباطل هو ما ال يصح أصال باعتبار ذاته أو وصفا
باعتبار أوصافه الخارجية)
أسباب البطالن :للبطالن سببان هما
ا /وجود خلل في ذات العقد أي في أركانه الموضوعية وهي التراضي والمحل والسبب
فعدم وجود التراضي أو عدم وجود المحل أو السبب أو عدم مشروعية أي منهما يجعل
العقد باطال
ب /وجود خلل في أوصاف العقد أي في األوصاف الخارجة عن أركانه الموضوعية كعدم
استيفاء الشكلية إذا كان العقد شكليا

اوصاف البطالن
إشارة المادة 141مدني إلى حكم العقد الباطل إذ نصت (إذا كان العقد باطال جاز لكل ذي
مصلحة إن يتمسك بالبطالن ،وللمحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها وال يزول البطالن
باإلجازة) ومن خالل هذا النص نستنتج إن للبطالن في القانون المدني أوصاف معينة وهي:
-1جواز التمسك به من قبل كل من له مصلحة في ذلك أي أن التمسك بالبطالن ليس
مقصورا على أطراف العقد فقط بل يجوز لكل شخص التمسك به كالخلف العام والخلف
الخاص أو دائن لكال المتعاقدين
-2للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وان لم يتمسك بذلك الخصوم فلو حصل نزاع بين
أطراف العقد حول مسألة معينة وأثناء نظر الدعوى تبين للقاضي وجود سبب من
يقضي ببطالن العقد من تلقاء نفسه
-3ال يزول البطالن باإلجازة ،أي إن اإلجازة ال يمكن إن تجعل من العقد الباطل صحيحا،
فهي مخصصة للعقود الصحيحة الموقوفة لكي تصبح نافذة كما الحظنا ذلك عند البحث في
العقد الموقوف
-4ال يسقط البطالن بالتقادم ،فدعوى البطالن تبقى مسموعة إمام القضاء مهما مضت على
العقد الباطل من مدة.

أثر الحكم بالبطالن- :
اشارة المادة  138مدني إلى أثر الحكم ببطالن إذ نصت (-1العقد الباطل ال ينعقد وال يفيد
الحكم أصال -2.إذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان
هذا مستحيال جاز الحكم بتعويض معادل -3.ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية إذا بطل العقد
لنقص أهليته إن يرد غير ما عاد عليه من منفعة لسبب تنفيذ العقد).
فالنص المتقدم يشير إلى العقد الباطل ال يفيد الحكم أصال إي منعدم قانونا فال يرتب إي أثر
قانوني لكونه عدم والعدم ال ينتج إال العدم وعليه لو كان العقد باطال أو تقرر بطالنه فينبغي
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فمن قبض شيئا وجب عليه وإذا استحال الرد يصار
إلى التعويض.
وإذا كان سبب البطالن نقص في أهلية أحد المتعاقدين فال يلزم ناقص األهلية إال برد ما عاد
عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد حماية له وجزاء لمن تعاقد معه.

اآلثار التي تترتب على العقد الباطل
إذا كان العقد الباطل ال يرتب اثأر قانونية كتصرف قانوني إال انه قد يرتب بعض اآلثار
كواقعة مادية فهناك اثأر أصلية وأخرى عرضية تترتب بمناسبة وجود عقد باطل.
فمن اآلثار األصلية للعقد الباطل كعقد الشركة الباطل الذي ال يرتب اثأر الشركة الصحيحة
ولكن كون الشركة امرأ واقعا يقتسم الشركاء الربح والخسارة رغم إن ذلك من اثأر الشركة
الصحيحة .وكذلك الزواج غير الصحيح ال يرتب اثأر الزواج الصحيح ولكنه إذا اقترن
بواقعة الدخول وهي واقعة مادية تترتب بعض اآلثار كوجوب العدة واستحقاق المهر تعويضا
عن الدخول وثبوت النسب رعاية للولد .إما اآلثار العرضية للعقد الباطل فتتمثل بانتقاص
العقد وتحوله وفيما يلي توضيحا لهما :
 -1نظرية انتقاص العقد
إشارة المادة  139مدني إلى مضمون نظرية انتقاص العقد إذا نصت (إذا كان العقد في شق
منه باطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل .إما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا
مستقال إال إذا تبين إن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال ).
فالنص المتقدم يشير إلى إن العقد إذا تضمن أمورا بعضها باطال والبعض األخر صحيحا
فيستبعد ما كان باطال ويبقى ما كان صحيحا إال إذا تبين إن العقد ما كان ليتم إال بالشق
الباطل فعلى سبيل المثال لو أقرض شخصا أخر مبلغا من النقود بفائدة  %10فهذا يعد باطال
الن الحد األعلى للفائدة المسموح به قانونا  .%7وتصحيحا للعقد تخفض الفائدة إلى  %7إال

إذا تبين إن العقد ما كان ليتم إال بفائدة  %10فيكون باطال وال مجال لتصحيحه .
 -2نظرية تحول العقد
إشارة المادة  140مدني (إذا كان العقد باطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر فان العقد يكون
صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين إن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى
إبرام هذا العقد ) فالنص المتقدم يشير إلى نظرية تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح ولكن
بالشروط التالية -:
 -1إن يكون العقد باطال بأكمله الن لو كان باطال في شق منه لطبقنا نظرية انتقاص العقد
 -2إن تتوفر في العقد الباطل أركان وشروط عقد أخر يتم التحول إليه
 -3إن يتبين من الظروف إن نية المتعاقدين اتجهت إلى العقد الذي توفرت أركانه .
ومن أمثلة تحول العقد ،البيع بثمن تافه يعد باطال كبيع صحيحا كهبة .نستنج مما تقدم إن
نظريتي انتقاص العقد وتحوله تعد كل منهما تطبيقا لقاعدة تصحيح العقود الباطلة قدر
اإلمكان وان كانا يختلفا بان انتقاص العقد يرد على العقد الصحيح في شق منه وباطال في
األخر بينما التحول يرد على العقود الباطلة بأكملها.

