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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

  بكثيػػػربكثيػػػر  يفػػػوؽيفػػػوؽ  باهتمػػػاـباهتمػػػاـ  العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  موضػػػوعموضػػػوع  حظػػػ حظػػػ 
  عمػ عمػ   المقارنػةالمقارنػة  المدنيػةالمدنيػة  والقوانيفوالقوانيف  عامة،عامة،  بصورةبصورة  المدنيةالمدنية  القوانيفالقوانيف  مفمف  العديدالعديد  ف ف   بهبه  االهتماـاالهتماـ

  المشػػرعالمشػػرع  قبػػؿقبػػؿ  مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  موضػػوعموضػػوع  بتنظػػيـبتنظػػيـ  الكبيػػرالكبيػػر  االهتمػػاـاالهتمػػاـ  وهػػ اوهػػ ا. . الخصػػو الخصػػو   وجػػهوجػػه
  التنظػػيـالتنظػػيـ  فػ فػ   المشػػرعالمشػػرع  يػؽيػؽتوفتوف  مػد مػد   حيػػ حيػػ   مػفمػف  التسػاؤؿالتسػاؤؿ  بشػػهنهبشػػهنه  يثػاريثػار  مػرد،،مػرد،،  كػػافكػػاف  أيػا  أيػا    العراقػ ،العراقػ ،
  جانػػ جانػػ   مػػفمػػف  األسػػا األسػػا   مػػفمػػف  الخيػػارالخيػػار   لػػؾ لػػؾ  بػػرقراربػػرقرار  المشػػرعالمشػػرع  قيػػاـقيػػاـ  وجػػدو وجػػدو   جانػػ ،جانػػ ،  مػػفمػػف  لػػهلػػه  القػػا ـالقػػا ـ
  المقارنػةالمقارنػة  إعمػاؿإعمػاؿ  خالؿخالؿ  مفمف  وتبيانهوتبيانه  بالبح بالبح   تناولهتناوله  الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  ف ف   سنحاوؿسنحاوؿ  ماما  وه اوه ا. . آخرآخر
  القػػوانيفالقػػوانيف  بعػػ بعػػ   فػػ فػػ   وتنظيمػػهوتنظيمػػه  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   بشػػهنهبشػػهنه  تنظػػيـتنظػػيـ  مػػفمػػف  وردورد  مػػامػػا  بػػيفبػػيف

 . . اأُلخر اأُلخر   ةةالمدنيالمدني
 الدراسةالدراسة  موضوعموضوع  اختياراختيار  سببسبب: : أولا أولا 

  أفأف  إلػػ إلػػ   األوؿاألوؿ  المقػػاـالمقػػاـ  فػػ فػػ   يعػػوديعػػود  لمدراسػػةلمدراسػػة  الموضػػوعالموضػػوع  هػػ اهػػ ا  اختيػػاراختيػػار  إلػػ إلػػ   بنػػابنػػا  حػػداحػػدا  مػػامػػا  إفإف
  خػػالؼخػػالؼ  عمػػ عمػػ   الرؤيػػة،الرؤيػػة،  خيػػارخيػػار  لموضػػوعلموضػػوع  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   الػػواردالػػوارد  الواسػػ الواسػػ   التنظػػيـالتنظػػيـ
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  المشػػػرعالمشػػػرع  توفيػػؽتوفيػػؽ  مػػد مػػد   عػػػفعػػػف  تسػػاؤال تسػػاؤال   الظػػاهرالظػػاهر  فػػػ فػػػ   يثيػػريثيػػر  المقارنػػة،المقارنػػة،  المدنيػػػةالمدنيػػػة  القػػوانيفالقػػوانيف  موقػػؼموقػػؼ
  مػػػفمػػػف  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  إقػػػرارإقػػػرار  فػػػ فػػػ   توفيقػػػهتوفيقػػػه  مػػػد مػػػد    لػػػؾ لػػػؾ  وقبػػػؿوقبػػػؿ  تنظيمػػػه،تنظيمػػػه،  فػػػ فػػػ   التوسػػػ التوسػػػ   فػػػ فػػػ   العراقػػػ العراقػػػ 
  أفأف  إالإال   كػػر،، كػػر،،  تػػـتػػـ  مػػامػػا  جوانػػ جوانػػ   بعػػ بعػػ   لبيػػافلبيػػاف  تعػػر تعػػر   قػػدقػػد  الفقػػهالفقػػه  أفأف  مػػفمػػف  الػػر ـالػػر ـ  وعمػػ وعمػػ . . األسػػا األسػػا 
  عامةعامة  بصورةبصورة  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  موضوعموضوع  أفأف  بؿبؿ  بالدراسة،بالدراسة،  تؤخ تؤخ   لـلـ  الموضوعالموضوع  مفمف  ُأخر ُأخر   جوان جوان 
 ..الموضوعالموضوع  له اله ا  اختيارنااختيارنا  جاءجاء  هناهنا  ومفومف  دراستها،دراستها،  ف ف   الفقهالفقه  تعمؽتعمؽ  الت الت   المواضي المواضي   مفمف  لي لي 

 الدراسةالدراسة  موضوعموضوع  أهميةأهمية: : ثانياا ثانياا 

  المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   قػػا ـقػػا ـ  لتنظػػيـلتنظػػيـ  تقييمػػا  تقييمػػا    كونػػهكونػػه  فػػ فػػ   الدراسػػةالدراسػػة  موضػػوعموضػػوع  أهميػػةأهميػػة  تتجمػػ تتجمػػ   
  مػػفمػػف  حقػػهحقػػه  عامػػةعامػػة  بصػػورةبصػػورة  يػػوف يػػوف   أفأف  دوفدوف  معينػػةمعينػػة  جوانػػ جوانػػ   فػػ فػػ   عػػدةعػػدة  مآخػػ مآخػػ   بشػػهنهبشػػهنه  تثػػارتثػػار  العراقػػ العراقػػ 
  القصػورالقصػور  أوجػهأوجػه  حصػرحصػر   لػؾ لػؾ  ف ف   متوخيةمتوخية  المقارف،المقارف،  المنهجالمنهج  عماؿعماؿإإ  خالؿخالؿ  مفمف  و لؾو لؾ  الدراسة،الدراسة،

  مػػػفمػػػف  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  إقػػػرارإقػػػرار  كػػػافكػػػاف  إ اإ ا  مػػػامػػػا  بيػػػافبيػػػاف  وكػػػ لؾوكػػػ لؾ  القػػػا ـ،القػػػا ـ،  القػػػانون القػػػانون   التنظػػػيـالتنظػػػيـ  تعتػػػر تعتػػػر   التػػػ التػػػ 
  مػفمػف   يػر، يػر،  لوجػودلوجػود  الموضػوعالموضػوع   لػؾ لػؾ  تنظػيـتنظػيـ  عفعف  االستغناءاالستغناء  باإلمكافباإلمكاف  أنهأنه  أـأـ  محمهمحمه  ف ف   األسا األسا 

  بػاقتراحبػاقتراح  النها يػةالنها يػة  المحصػمةالمحصػمة  فػ فػ   ةةالدراسػالدراسػ  لتخػر لتخػر    لػؾ لػؾ  وكػؿوكػؿ. . القػانوفالقػانوف  ف ف   المنَظمةالمنَظمة  المواضي المواضي 
 ..الرؤيةالرؤية  خيارخيار  لموضوعلموضوع  الحال الحال   التنظيـالتنظيـ  مثال مثال   يعالجيعالج  ماما

 ::الدراسةالدراسة  مشكمةمشكمة: : ثالثاا ثالثاا 

  أوأو  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  تنظػيـتنظػيـ  تقيػػيـتقيػػيـ  فػػ فػػ   الفقهػ الفقهػ   العمػػؽالعمػػؽ   يػػا  يػػا   فػ فػ   الدراسػػةالدراسػػة  مشػػكمةمشػػكمة  تكمػفتكمػف  
  بصػورةبصػورة  المقارنػةالمقارنػة  المدنيػةالمدنيػة  القػوانيفالقػوانيف  فػ فػ   أنػهأنػه   لؾ لؾ  مرج مرج   ولعؿولعؿ  ،،األسا األسا   مفمف  دراستهدراسته  ف ف   حت حت 
  بػؿبػؿ  الموضػوع،الموضػوع،  تنظػيـتنظػيـ  فػ فػ   التوسػ التوسػ   يتـيتـ  لـلـ  المصر ،المصر ،  المدن المدن   القانوفالقانوف  األخ األخ   وعم وعم   ،،عامةعامة
  بػػنهجبػػنهج  منػػهمنػػه  تػػهثرا  تػػهثرا    المصػػر المصػػر   الفقػػهالفقػػه  فػػرففػػرف  وبالتػػال وبالتػػال   متصػػور،متصػػور،  نطػػاؽنطػػاؽ  أضػػيؽأضػػيؽ  فػػ فػػ    لػػؾ لػػؾ  تحديػػدتحديػػد  تػػـتػػـ

  مػػد مػػد   فػػ فػػ   بػػآخربػػآخر  أوأو  بشػػكؿبشػػكؿ  أثػػرأثػػر   لػػؾ لػػؾ  أفأف  ولربمػػاولربمػػا  لمموضػػوع،لمموضػػوع،  دراسػػتهدراسػػته  فػػ فػػ   يتوسػػ يتوسػػ   لػػـلػػـ  مشػػرعهمشػػرعه
  وتمثػؿوتمثػؿ  أحيانػا ،أحيانػا ،  مخػؿمخػؿ  باقتضػا باقتضػا   لهله  تناولهتناوله  اءاءفجفج  الموضوع،الموضوع،   لؾ لؾ  ف ف   العراؽالعراؽ  ف ف   الفقهالفقه  بح بح 
. . الخمػؿالخمػؿ  ظػاهرةظػاهرة  ُأخػر ُأخػر   أوجػهأوجػه  وتجػاو وتجػاو   الحػال الحػال   التنظػيـالتنظػيـ  فػ فػ   القصػورالقصػور  أوجػهأوجػه  بعػ بعػ   ببيافببياف   لؾ لؾ
  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  تنظػػيـتنظػػيـ  تقيػيـتقيػيـ  عمػػ عمػػ   الضػػوءالضػػوء  تسػميطتسػميط  عاتقهػػاعاتقهػػا  عمػػ عمػػ   تهخػػ تهخػػ   الدراسػةالدراسػة  هػػ ،هػػ ،  فػػرففػػرف  لػ لؾلػ لؾ
  تسػػػدتسػػػد  أفأف  مكػػػفمكػػػفيي  بمقترحػػػا بمقترحػػػا   لتخػػػر لتخػػػر   المقػػػارفالمقػػػارف  المػػػنهجالمػػػنهج  برعمػػػاؿبرعمػػػاؿ  العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  فػػػ فػػػ 

 ..الموضوعالموضوع  ل لؾل لؾ  القا ـالقا ـ  التنظيـالتنظيـ  تعتر تعتر   الت الت   الثغرا الثغرا 
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 الدراسةالدراسة  نطاقنطاق: : رابعاا رابعاا 

  تقييمػػ ،تقييمػػ ،  منظػػورمنظػػور  مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  موضػػوعموضػػوع  بحػػ بحػػ   فػػ فػػ   الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  نطػػاؽنطػػاؽ  يتحػػدديتحػػدد  
   لػؾ لػؾ  سػياؽسػياؽ  وفػ وفػ . . األسػا األسػا   مػفمػف  إقػرار،إقػرار،  وجدو وجدو   أحكامهأحكامه  نظم نظم   الت الت   النصو النصو   بتقييـبتقييـ  و لؾو لؾ
  الرؤيػػةالرؤيػػة  لخيػػارلخيػػار  القػػانون القػػانون   التنظػػيـالتنظػػيـ  فػػ فػػ   السػػمبيةالسػػمبية  نػػ نػػ الجواالجوا  بيػػافبيػػاف  عمػػ عمػػ   الدراسػػةالدراسػػة  ستقتصػػرستقتصػػر  التقيػيـالتقيػيـ
   لػػػؾ لػػػؾ  فػػػ فػػػ   الخمػػػؿالخمػػػؿ  أوجػػػهأوجػػػه  لمعالجػػػةلمعالجػػػة  المشػػػرعالمشػػػرع  أمػػػاـأمػػػاـ  الطريػػػؽالطريػػػؽ  تنػػػويرتنػػػوير  إلػػػ إلػػػ   سػػػبيال  سػػػبيال    ليكػػػوفليكػػػوف  فحسػػػ فحسػػػ 
  أفأف  إ إ   الرؤيػة،الرؤيػة،  لخيػارلخيػار  التفصػيميةالتفصػيمية  األحكػاـاألحكػاـ  بح بح   ستتجاو ستتجاو   الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  فرففرف  ول لؾول لؾ. . التنظيـالتنظيـ
  أوأو  التوسػ التوسػ   إلػ إلػ   تنادا  تنادا  سػسػاا  بمػدبمػد  كػؿكػؿ  فػ فػ   وضػيقا  وضػيقا    سػعةسػعة  متغػايرةمتغػايرة  وبمػديا وبمػديا   لػ لؾلػ لؾ  تصػد تصػد   قدقد  الفقهالفقه

  بحػ بحػ   إلػ إلػ   أحيانػا  أحيانػا    نجػن نجػن   قػدقػد  فرننػافرننػا   لػؾ لػؾ  ومػ ومػ . . فيػهفيػه  الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  أحكػاـأحكػاـ  تنظػيـتنظػيـ  فػ فػ   التضييؽالتضييؽ
 ..تفاصيمهاتفاصيمها  بع بع    كر كر  تقييمهاتقييمها  ضرورةضرورة  تستدع تستدع   حيفحيف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  أحكاـأحكاـ  بع بع 

 الدراسةالدراسة  منهجمنهج: : خامساا خامساا 

  بغيػةبغيػة  و لػؾو لػؾ  التحميمػ ،التحميمػ ،  المػنهجالمػنهج  الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  تتبن تتبن   أفأف  تقتض تقتض   الموضوعالموضوع  طبيعةطبيعة  إفإف  
  جوهرجوهر  تشكؿتشكؿ  الت الت   النصو النصو   بتحميؿبتحميؿ  العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  ف ف   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  تنظيـتنظيـ  تقييـتقييـ
 ..التنظيـالتنظيـ  ه اه ا

  المػػنهجالمػػنهج  برعمػػاؿبرعمػػاؿ  التحميمػػ التحميمػػ   المػػنهجالمػػنهج  تُقػػِرفتُقػػِرف  فرنهػػافرنهػػا  الدراسػػة،الدراسػػة،  مػػفمػػف  الفا ػػدةالفا ػػدة  تكتمػػؿتكتمػػؿ  ولكػػ ولكػػ   
  المػدن المػدن   القانوفالقانوف  ف ف   الرؤيةالرؤية  لخيارلخيار  القا ـالقا ـ  لمتنظيـلمتنظيـ  والشامؿوالشامؿ  السميـالسميـ  التقييـالتقييـ  بموغبموغ  ألجؿألجؿ  المقارفالمقارف

  ُتعقػػػػدُتعقػػػػد  المقػػػػارفالمقػػػػارف  المػػػػنهجالمػػػػنهج  إعمػػػػاؿإعمػػػػاؿ  وفػػػػ وفػػػػ . . البػػػػدا ؿالبػػػػدا ؿ  واقتػػػػراحواقتػػػػراح  15911591  لسػػػػنةلسػػػػنة( ( 0404))  رقػػػػـرقػػػػـ  لعراقػػػػ لعراقػػػػ اا
  والقػانوفوالقػانوف  15011501  لسنةلسنة( ( 131131))  رقـرقـ  المصر المصر   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف  كؿكؿ  بيفبيف  المقارنةالمقارنة  الدراسةالدراسة
  لسػػػػنةلسػػػػنة( ( 1515))  رقػػػػـرقػػػػـ  البحرينػػػػ البحرينػػػػ   المػػػػدن المػػػػدن   والقػػػػانوفوالقػػػػانوف  15141514  لسػػػػنةلسػػػػنة( ( 7676))  رقػػػػـرقػػػػـ  الكػػػػويت الكػػػػويت   المػػػػدن المػػػػدن 
  مػػػ مػػػ   الموضػػػوعالموضػػػوع  تنظػػػيـتنظػػػيـ  فػػػ فػػػ   تتشػػػابهتتشػػػابه  الال  أفأف  المقارنػػػةالمقارنػػػة  القػػػوانيفالقػػػوانيف  اختيػػػاراختيػػػار  فػػػ فػػػ   مػػػراعيفمػػػراعيف  ،،14411441
 ..العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف

 الدراسةالدراسة  هيكمةهيكمة: : سادساا سادساا 

  تكتنػػؼتكتنػػؼ  التػػ التػػ   المآخػػ المآخػػ   لبيػػافلبيػػاف  أولهمػػاأولهمػػا  فػػ فػػ   نتعػػر نتعػػر   مبحثػػيف،مبحثػػيف،  إلػػ إلػػ   الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  تقسػػـتقسػػـ  
  المبحػ المبحػ   فػ فػ   ونتػول ونتػول . . الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  بصػددبصػدد  العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  فػ فػ   القا مػةالقا مػة  النصو النصو 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313دد )دد )(/الع(/الع88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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  لمفػػاهيـلمفػػاهيـ  المشػػرعالمشػػرع  تنظػػيـتنظػػيـ  ظػػؿظػػؿ  فػػ فػػ   المبػػدأالمبػػدأ  حيػػ حيػػ   مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  ارارإقػػر إقػػر   جػػدو جػػدو   بيػػافبيػػاف  الثػػان الثػػان 
  الػػػ  الػػػ    الغػػػر الغػػػر    ا  ا   المحصػػػمةالمحصػػػمة  فػػػ فػػػ   تػػػؤد تػػػؤد   قػػػدقػػػد  أوأو  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  مفهػػػوـمفهػػػوـ  مػػػفمػػػف  تقتػػػر تقتػػػر   ُأخػػػر ُأخػػػر 

  االسػػتنتاجا االسػػتنتاجا   أهػـأهػـ  بيػػافبيػػاف  فيهػافيهػا  نتػػول نتػػول   بخاتمػةبخاتمػة  الدراسػػةالدراسػػة  ونخػتـونخػتـ. . الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػارخيػار  تنظػػيـتنظػػيـ  يسػتهدفهيسػتهدفه
  موضػػوعا موضػػوعا   بشػػهفبشػػهف  تقػػديمهاتقػػديمها  ه ه نرتػػنرتػػ  التػػ التػػ   والتوصػػيا والتوصػػيا   سػػياقهاسػػياقها  فػػ فػػ   إليهػػاإليهػػا  التوصػػؿالتوصػػؿ  يػػتـيػػتـ  التػػ التػػ 
   ..الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  صميـصميـ  ف ف   تندر تندر 

 األول املبحث
 الرؤية خليار املنظمة النصوص تقييم

  تثبػػػ تثبػػػ   رخصػػػةرخصػػػة  بهنػػػهبهنػػػه  البيػػػ البيػػػ   عقػػػدعقػػػد  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  ((1))الفقػػػهالفقػػػه  يعػػػرؼيعػػػرؼ  عامػػػةعامػػػة  بصػػػورةبصػػػورة  
 . . يرد،يرد،  أفأف  أوأو  يهخ ،يهخ ،  أفأف  رآ،رآ،  مت مت   وتخولهوتخوله  يرا،يرا،  أفأف  دوفدوف  شي ا  شي ا    يشتر يشتر   ال  ال    لممشتر لممشتر 

  الـ الـ    يػر يػر  عقدا  عقدا    القانوفالقانوف  بحكـبحكـ  يكوفيكوف  الرؤيةالرؤية  بخياربخيار  المقترفالمقترف  البي البي   عقدعقد  فرففرف  وبالتال وبالتال   
( ( 916916))  المػادةالمػادة  مػفمػف( ( 11))  الفقػرةالفقػرة  فػ فػ   تػن تػن   إ إ   العراقػ ،العراقػ ،  المػدن المػدن   القانوفالقانوف  ف ف   و لؾو لؾ  لممشتر ،لممشتر ،

ف  قبمهقبمه  شاءشاء  فرففرف  يرا،،يرا،،  حيفحيف  الخيارالخيار  لهله  كافكاف  ير،ير،  لـلـ  شي ا  شي ا    اشتر اشتر   مفمف))))  أنهأنه  عم عم  فوا    فسخفسخ  شاءشاء  وا 
 ((.((.ير،ير،  ولـولـ  باعهباعه  فيمافيما  لمبا  لمبا    خيارخيار  والوال  البي ،البي ،

  تفاصػػػيؿتفاصػػػيؿ  لبحػػػ لبحػػػ   التطػػػرؽالتطػػػرؽ  سػػػنتجاو سػػػنتجاو   فرننػػػافرننػػػا  الدراسػػػةالدراسػػػة  هػػػ ،هػػػ ،  انتهجتػػػهانتهجتػػػه  مػػػامػػػا  عمػػػ عمػػػ   وجريػػػا  وجريػػػا    
  هػػ اهػػ ا  فػػ فػػ   سػػنرك سػػنرك    لػػؾ لػػؾ  عػػفعػػف  وعوضػػا  وعوضػػا    وأحكامػػه،وأحكامػػه،  مفهومػػهمفهومػػه  حيػػ حيػػ   مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  موضػػوعموضػػوع
  تػاركيفتػاركيف   اتػه، اتػه،  فػ فػ   الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  العراقػ العراقػ   المشػرعالمشػرع  تنظػيـتنظػيـ  عمػ عمػ   المآخ المآخ   دراسةدراسة  عم عم   المبح المبح 

                                                           

ز فعع٘ يمؼدععٔد ز فعع٘ يمؼدععٔد صعع  ع ػاٚععع يميععايٓٗج يميععٔ صعع  ع ػاٚععع يميععايٓٗج يميععٔ ٓٓ  د. طععِ يميععي  ععٔٙ د. طععِ يميععي  ععٔٙ ٓٓ  د. صععؼٚع ػاعععيم مٙو ىاعع   د. صععؼٚع ػاعععيم مٙو ىاعع     ((1))

؛ د. أٍععٔ  ؛ د. أٍععٔ    3232ج صج ص20022002يميد ٓمعع ج يمؼ  ععن مةععَ ػ  يم اعع رج يمدعع ّم ج يميد ٓمعع ج يمؼ  ععن مةععَ ػ  يم اعع رج يمدعع ّم ج -يإلٙجعع  يإلٙجعع  -يميضععي  ج يماٚععغيميضععي  ج يماٚععغ

صععنن ًج يمؼدععٔد يميضععي  ج دععمل ػدعععٗ يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج د يصعع  ىد  ٍعع  فعع٘ يمدعع ٌٍٍٔٚ يميةععمٗ صععنن ًج يمؼدععٔد يميضععي  ج دععمل ػدعععٗ يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج د يصعع  ىد  ٍعع  فعع٘ يمدعع ٌٍٍٔٚ يميةععمٗ 

      . ٓىيع  ػعمب بعِ  ٚع. ٓىيع  ػعمب بعِ  ٚع4141ج صج ص18901890ٓيمناَ ٍ٘ج دي  يمَْا  يمؼمبٚع  مننا ػع  ٓيمَ،عمج بٚعمٓ ج ٓيمناَ ٍ٘ج دي  يمَْا  يمؼمبٚع  مننا ػع  ٓيمَ،عمج بٚعمٓ ج 

يممؤٙ  ف٘ إط  ُ يمؼ ه أٍِ ي اٚ   يمياؼ قع إىا ء يمؼدع أٓ فضعهِ ػَعع  ؤٙع  يم،ع٘ء يمياؼ قعع ػنٚعِج يممؤٙ  ف٘ إط  ُ يمؼ ه أٍِ ي اٚ   يمياؼ قع إىا ء يمؼدع أٓ فضعهِ ػَعع  ؤٙع  يم،ع٘ء يمياؼ قعع ػنٚعِج 

د. ػي  ٗ بميّٚوج ى،عمٓػٚ   ٚع   يممؤٙع  فع٘ د. ػي  ٗ بميّٚوج ى،عمٓػٚ   ٚع   يممؤٙع  فع٘ ٓٓ  إذي مو ٙ ٌ قع  آُ ىٌ قال. َٙظم: د.  ب  ٘ أ يعإذي مو ٙ ٌ قع  آُ ىٌ قال. َٙظم: د.  ب  ٘ أ يع

ٚ ( يمةع د   ػعٌ ٚ ( يمةع د   ػعٌ يميدِ يإلصيى٘ج بحث ىَ،ٔ  ف٘ ىجن  )يألك دٙيٚ  منع يص   يإل اي ػٚ  ٓيإلٍض ٍيميدِ يإلصيى٘ج بحث ىَ،ٔ  ف٘ ىجن  )يألك دٙيٚ  منع يص   يإل اي ػٚ  ٓيإلٍض ٍ

ج ج 20162016(ج يمضعيصععع٘ يألٓجج  ععع ٍي٘ (ج يمضعيصععع٘ يألٓجج  ععع ٍي٘ 1515يمجزيئعععمج يمؼععععد )يمجزيئعععمج يمؼععععد )-  ىؼععع   ضعععٚا  بعععٌ بعععٔػن٘ ب م،عععن   ىؼععع   ضعععٚا  بعععٌ بعععٔػن٘ ب م،عععن 

 ج ىا ل ػنٖ يمؼَٔيً يإلم امٍٓ٘ يٛ ٘: ج ىا ل ػنٖ يمؼَٔيً يإلم امٍٓ٘ يٛ ٘: 109109صص

<http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique

_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf> (Last visited 21. 10. 

2017). 

http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf
http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf
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. . الدراسػةالدراسػة  ه ،ه ،  مفمف  الثان الثان   لممبح لممبح   األسا األسا   مفمف  رؤيةرؤيةالال  لخيارلخيار  المشرعالمشرع  إقرارإقرار  لجدو لجدو   التطرؽالتطرؽ
 :: لؾ لؾ  بيافبياف  يهت يهت   وفيماوفيما

 الرؤيةالرؤية  بخياربخيار  الخيارالخيار  تسميةتسمية: : أولا أولا 

  مػفمػف( ( 11))  الفقػرةالفقػرة  فػ فػ   ونػ ونػ   ،،((الرؤيػةالرؤيػة  خيارخيار))  تسميةتسمية  العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  استخدـاستخدـ  
  بػالنظربػالنظر  وم ايػا،وم ايػا،  الش ءالش ء  خصا  خصا    عم عم   الوقوؼالوقوؼ  بالرؤيةبالرؤية  والمرادوالمراد))))  أنهأنه  عم عم ( ( 916916))  المادةالمادة

 ((. ((. الم اؽالم اؽ  أوأو  السم السم   أوأو  الشـالشـ  أوأو    الممالمم  أوأو

  ،،((1))مجػا  مجػا    بمعنػ بمعنػ   وردورد  بػؿبػؿ  الحقيقػ الحقيقػ   بمعنػا،بمعنػا،  يػرديػرد  لػـلػـ( ( الرؤيػةالرؤيػة))  اصطالحاصطالح  فرففرف  وب لؾوب لؾ  
  المشػتر المشػتر   عمـعمـ  أ أ   وم ايا،،وم ايا،،  المبي المبي   خصا  خصا    عم عم   الوقوؼالوقوؼ  هوهو  بالرؤيةبالرؤية  حقيقةحقيقة  المرادالمراد  أفأف  إ إ 

  مػ مػ عع  و لػؾو لػؾ  تػ وؽ،تػ وؽ،  أوأو  سػم سػم   أوأو  شػـشػـ  أوأو  لمػ لمػ   مػفمػف  بغيرهػابغيرهػا  أوأو  بالرؤيػةبالرؤيػة  يتحقؽيتحقؽ  وال  وال    بالمبي بالمبي 
  مقػاـمقػاـ  يقػوـيقػوـ  وصػفا  وصػفا    البيػ البيػ   عقػدعقػد  فػ فػ   بوصػفهبوصػفه  بػالمبي بػالمبي   المشتر المشتر   عمـعمـ  يتحقؽيتحقؽ  كماكما. . المبي المبي   حس حس 
  شخ شخ   اشتر اشتر   فموفمو  الحقيق ،الحقيق ،  بمعناهابمعناها  بالرؤيةبالرؤية  يتحقؽيتحقؽ  الال  قدقد  بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  أفأف  بؿبؿ. . ((1))الرؤيةالرؤية
  فػػ فػػ   بػػالمبي ،بػػالمبي ،  عممػػهعممػػه  يتحقػػؽيتحقػػؽ  فػػالفػػال  فقػػطفقػػط  إليهػػاإليهػػا  نظػػرنظػػر  بػػؿبػػؿ  يشػػمهايشػػمها  ولػػـولػػـ  را حتهػػارا حتهػػا  السػػتخرا السػػتخرا   ورودا  ورودا  
  أفأف  سػػػبؽسػػػبؽ  ممػػاممػػا  ويبػػدوويبػػدو. . ((3))بػػالمبي بػػالمبي   لمعمػػـلمعمػػـ  تكفػػ تكفػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  فػػرففػػرف  لم ينػػةلم ينػػة  ورودورودالػػالػػ  اشػػتر اشػػتر   إ اإ ا  حػػيفحػػيف

  آخػػػرآخػػػر  معنػػػ معنػػػ   إلػػػ إلػػػ   الحقيقػػػ الحقيقػػػ   معنػػػا،معنػػػا،  عػػػفعػػػف  بػػػهبػػػه  وحػػػادوحػػػاد( ( الرؤيػػػةالرؤيػػػة))  لفػػػظلفػػػظ  اسػػػتخدـاسػػػتخدـ  العراقػػػ العراقػػػ   المشػػػرعالمشػػػرع
  المجػا المجػا   إلػ إلػ   يصػاريصػار  الال  وأنػهوأنػه  الحقيقػة،الحقيقػة،  الكالـالكالـ  ف ف   األصؿاألصؿ  وألفوألف  ،،((بالمبي بالمبي   العمـالعمـ))  هوهو  مجا  مجا  

رادة( ( الرؤيػػةالرؤيػػة))  فػظفػظلل  اسػتخداـاسػتخداـ  وألفوألف  ،،((0))الحقيقػةالحقيقػة  تعػ ر تعػ ر   إ اإ ا  إالإال رادةوا    فػػ فػػ   يثيػريثيػر  بػهبػه  و يرهػاو يرهػا  الرؤيػةالرؤيػة  وا 
  مػفمػف  فرنػهفرنػه  حقيقػة ،حقيقػة ،  المػرادالمػراد  المعنػ المعنػ   يفيػديفيػد  اصػطالحاصػطالح  باسػتخداـباسػتخداـ  تفاديػهتفاديػه  ببسػاطةببسػاطة  يمكػفيمكػف  لبسا  لبسا     اته اته

  خػا خػا   لػن لػن   حاجػةحاجػة  تنتفػ تنتفػ   ثػـثػـ  ومػفومػف  المجػا ،المجػا ،  إلػ إلػ   الصػيرورةالصػيرورة  تجنػ تجنػ   المقاـالمقاـ  ه اه ا  ف ف   األول األول 
 الفقرةالفقرة  ن ن   هوهو  ب لؾب لؾ  ددوالمقصو والمقصو   الرؤية،الرؤية،  لمفظلمفظ  المجا  المجا    االستخداـاالستخداـ  مفمف  المرادالمراد  بيافبياف  بشهفبشهف

                                                           

 ..4141( د. أٍٔ  صنن ًج ىةع  ص بقج ص( د. أٍٔ  صنن ًج ىةع  ص بقج ص1))

ٙضعد   ٚع   يممؤٙع  ... ٙضعد   ٚع   يممؤٙع  ... ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنعٖ أٍعِ ))( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنعٖ أٍعِ ))523523( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11(  َص يميدم  )(  َص يميدم  )2))

 ٓبٔص  يم،٘ء ف٘ ػدع يماٚغ ٓصي ً ٙدٔه ىد ه يممؤٙ  ٓظْٔ ُ ػنٖ يمةي  يما٘ ٓصيت((.ٓبٔص  يم،٘ء ف٘ ػدع يماٚغ ٓصي ً ٙدٔه ىد ه يممؤٙ  ٓظْٔ ُ ػنٖ يمةي  يما٘ ٓصيت((.

ػدعع يماٚعغج دعمك  يمميبنع  ػدعع يماٚعغج دعمك  يمميبنع  -( د.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج دمل يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ج يمؼدعٔد يميضعي  ( د.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج دمل يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ج يمؼدعٔد يميضعي  3))

 ..6565ج صج ص18531853منناغ ٓيمَ،م يميحعٓد ج بغعيدج منناغ ٓيمَ،م يميحعٓد ج بغعيدج 

( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ػنعٖ أٍعِ ))ػنعٖ أً يألصعل فع٘ ( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ػنعٖ أٍعِ ))ػنعٖ أً يألصعل فع٘ 155155د  )د  )( ىعٌ يميع ( ىعٌ يميع 22(  َص يميدم  )(  َص يميدم  )4))

 يم يه يمحدٚد ج أى  إذي  ؼذ   يمحدٚد  فٚة   إمٖ يميج ز((.يم يه يمحدٚد ج أى  إذي  ؼذ   يمحدٚد  فٚة   إمٖ يميج ز((.



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313دد )دد )(/الع(/الع88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

622 

 .. كر، كر،  سبؽسبؽ  ال  ال    العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 916916))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))

  التسػميةالتسػمية  مػفمػف  الصػوا الصػوا   إل إل   أدن أدن ( ( بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  خيارخيار))  تسميةتسمية  فرففرف   لؾ لؾ  عم عم   وبناء  وبناء    
ف  ،،((الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار))  فػ فػ   والمتمثمػةوالمتمثمػة  العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القانوفالقانوف  ف ف   الواردةالواردة فوا    األخيػرةاألخيػرة  هػ ،هػ ،  كانػ كانػ   وا 
 ..العراق العراق   المشرعالمشرع  ابتداعابتداع  مفمف  وليس وليس   سالم سالم اإلاإل  الفقهالفقه  مفمف  مستمدةمستمدة

  جػػاء جػػاء   الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  فػػ فػػ   المقارنػػةالمقارنػػة  محػػؿمحػػؿ  القػػوانيفالقػػوانيف  أفأف  الشػػهفالشػػهف  هػػ اهػػ ا  فػػ فػػ   القػػوؿالقػػوؿ  ويمكػػفويمكػػف  
  مػػػفمػػػف  كػػػؿكػػػؿ  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  تسػػػميةتسػػػمية  تػػػردتػػػرد  لػػػـلػػػـ  إ إ   العراقػػػ ،العراقػػػ ،  المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف  توفيقػػػا  توفيقػػػا    أكثػػػرأكثػػػر

  رقػػػـرقػػػـ  ((1))الكػػػويت الكػػػويت   المػػػدن المػػػدن   والقػػػانوفوالقػػػانوف  15011501  لسػػػنةلسػػػنة( ( 131131))  رقػػػـرقػػػـ  ((1))المصػػػر المصػػػر   المػػػدن المػػػدن   القػػانوفالقػػانوف
 ه ،ه ،  واشترط واشترط   ،،14411441  لسنةلسنة( ( 1515))  رقـرقـ  ((3))البحرين البحرين   المدن المدن   والقانوفوالقانوف  15141514  لسنةلسنة( ( 7676))

 . . كافيا  كافيا    عمما  عمما    بالمبي بالمبي   المشتر المشتر   عمـعمـ   لؾ لؾ  مفمف  بدال  بدال    القوانيفالقوانيف

  المػػػػدن المػػػػدن   القػػػػانوفالقػػػػانوف  فػػػػ فػػػػ   الرؤيػػػػةالرؤيػػػػة  بخيػػػػاربخيػػػػار  المػػػػرادالمػػػػراد  لحقيقػػػػةلحقيقػػػػة  التصػػػػورالتصػػػػور   لػػػػؾ لػػػػؾ  مػػػػفمػػػػف  وانطالقػػػػا  وانطالقػػػػا    
  العمػػـالعمػػـ  خيػػارخيػػار  تعريػػؼتعريػػؼ  يمكػػفيمكػػف  فرنػػهفرنػػه  راسػػة،راسػػة،الدالد  هػػ ،هػػ ،  فػػ فػػ   المقارنػػةالمقارنػػة  محػػؿمحػػؿ  بػػالقوانيفبػػالقوانيف  إسػػوةإسػػوة  العراقػػ ،العراقػػ ،
  الكػاف الكػاف   العمػـالعمػـ  دوفدوف  المبيػ المبيػ   اشػتر اشػتر   الػ  الػ    لممشػتر لممشػتر   القػانوفالقػانوف  بحكػـبحكػـ  تثبػ تثبػ   رخصةرخصة  بهنهبهنه  بالمبي بالمبي 

 ..يرد،يرد،  أوأو  يهخ ،يهخ ،  أفأف  كافيا  كافيا    عمما  عمما    بهبه  عمـعمـ  مت مت   وتخولهوتخوله  بهبه

  تعييفتعييف  عفعف  يختمؼيختمؼ  بالمبي بالمبي   لممشتر لممشتر   الكاف الكاف   العمـالعمـ  أفأف  المقاـالمقاـ  ه اه ا  ف ف   بال كربال كر  ويجدرويجدر  
  فقػػدفقػػد  ،،((9))ثػػؿ نظامػػا  مسػػتقال  بقواعػػد، وأحكامػػه عػػف قواعػػد تعيػػيف المبيػػ ثػػؿ نظامػػا  مسػػتقال  بقواعػػد، وأحكامػػه عػػف قواعػػد تعيػػيف المبيػػ ، فهػػو يم، فهػػو يم((0))المبيػػ المبيػػ 

                                                           

ٙجعع أً ٙ عًٔ يمي،عامٗ ػ ميع ً بع ماٚغ ػنيع ً ٙجعع أً ٙ عًٔ يمي،عامٗ ػ ميع ً بع ماٚغ ػنيع ً ( ػنعٖ أٍعِ ))( ػنعٖ أٍعِ ))418418( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11إذ َٙص ف٘ يميدم  )إذ َٙص ف٘ يميدم  )  ((1))

 ((.((.بٚ ً يمياٚغ ٓأٓص فِ يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِبٚ ً يمياٚغ ٓأٓص فِ يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِيمؼنو ك فٚ ً إذي يدايل يمؼدع ػنٖ يمؼنو ك فٚ ً إذي يدايل يمؼدع ػنٖ   ٓٙؼعٓٙؼعك فٚ ًج ك فٚ ًج 

ٙجع أً ٙ ًٔ يمياٚعغ ىؼنٔىع ً مني،عامٗ ػنيع ً ٙجع أً ٙ ًٔ يمياٚعغ ىؼنٔىع ً مني،عامٗ ػنيع ً ( ػنٖ أٍِ ))( ػنٖ أٍِ ))456456( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11إذ َٙص ف٘ يميدم  )إذ َٙص ف٘ يميدم  )  ((2))

 ((.((.ك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنع إبن ج يماٚغك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنع إبن ج يماٚغ

مياٚعغ ىؼنٔىع ً مني،عيامٗ ػنيع ً مياٚعغ ىؼنٔىع ً مني،عيامٗ ػنيع ً ٙجع أً ٙ ًٔ يٙجع أً ٙ ًٔ ي( ػنٖ أٍِ ))( ػنٖ أٍِ ))392392إذ َٙص ف٘ يميدم  )أ( ىٌ يمي د  )إذ َٙص ف٘ يميدم  )أ( ىٌ يمي د  )  ((3))

 ((.((.ك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنع إبن ج يماٚغك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنع إبن ج يماٚغ

( د. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج يمؼدٔد يميضي  ج يمجعزء يألٓجج يماٚعغج يمناؼع  يألٓمعٖج دي  يمَْاع  يمؼمبٚع ج ( د. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج يمؼدٔد يميضي  ج يمجعزء يألٓجج يماٚعغج يمناؼع  يألٓمعٖج دي  يمَْاع  يمؼمبٚع ج 4))

؛ د. فعع ٙز أ يععع ػاعععيمم يٌج ػدععع يماٚععغج دي  يمينأػعع   يمج ىؼٚعع ج ؛ د. فعع ٙز أ يععع ػاعععيمم يٌج ػدععع يماٚععغج دي  يمينأػعع   يمج ىؼٚعع ج   130130ج صج ص18821882بٚععمٓ ج بٚععمٓ ج 

 ..8585ج صج ص20062006َع ٙ ج َع ٙ ج يإلص يإلص 

ىؼاز ىحئد  يز ج  ٚع   يممؤٙع  ٓأدمع  ى،عمٓػٚاِج د يصع  ىد  ٍع  فع٘ يميدعِ ىؼاز ىحئد  يز ج  ٚع   يممؤٙع  ٓأدمع  ى،عمٓػٚاِج د يصع  ىد  ٍع  فع٘ يميدعِ ٓٓ  ( ىٚمٗ ك ظو ػاٚع( ىٚمٗ ك ظو ػاٚع22))

(ج (ج 2424(ج يميجنعععع )(ج يميجنعععع )22يإلصعععيى٘ج بحعععث ىَ،عععٔ  فععع٘ ىجنععع    ىؼععع  ب بعععل منؼنعععٔه يإلٍضععع ٍٚ ج يمؼععععد )يإلصعععيى٘ج بحعععث ىَ،عععٔ  فععع٘ ىجنععع    ىؼععع  ب بعععل منؼنعععٔه يإلٍضععع ٍٚ ج يمؼععععد )

 ج ىا ل ػنٖ يمؼَٔيً يإلم امٍٓ٘ يٛ ٘:ج ىا ل ػنٖ يمؼَٔيً يإلم امٍٓ٘ يٛ ٘:12101210صص
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  أفأف  دوفدوف  ولكػفولكػف  سػوا،،سػوا،،  عػفعػف  لػهلػه  ومميػ ا  ومميػ ا    الفاحشةالفاحشة  لمجهالةلمجهالة  نافيا  نافيا    كافيا  كافيا    تعينا  تعينا    معينا  معينا    المبي المبي   يكوفيكوف
  اإلحاطػػػػػةاإلحاطػػػػػة  فػػػػ فػػػػ   المتمثػػػػؿالمتمثػػػػؿ  بػػػػالمبي ،بػػػػالمبي ،  العمػػػػـالعمػػػػـ  أفأف  إ إ   بػػػػالمبي ،بػػػػالمبي ،  لممشػػػػتر لممشػػػػتر   الكػػػػاف الكػػػػاف   العمػػػػـالعمػػػػـ  يتحقػػػػؽيتحقػػػػؽ
ف. . ((1))المبي المبي   تعييفتعييف  تحقؽتحقؽ  الت الت   المعرفةالمعرفة  مجردمجرد  مفمف  شموال  شموال    أكثرأكثر  األساسية،األساسية،  بهوصافهبهوصافه فوا    عػدـعػدـ  وا 
  مػػفمػػف  يجعػػؿيجعػػؿ  بػػالمبي بػػالمبي   المشػػتر المشػػتر   عمػػـعمػػـ  عػػدـعػػدـ  أفأف  حػػيفحػػيف  فػػ فػػ   ،،((1))بػػاطال  بػػاطال    العقػػدالعقػػد  يجعػػؿيجعػػؿ  المبيػػ المبيػػ   تعيػػيفتعيػػيف
 ..بيانهبيانه  سبؽسبؽ  كماكما  العراق ،العراق ،  المدن المدن   القانوفالقانوف  ف ف   فحس فحس   المشتر المشتر   جهةجهة  مفمف  الـ الـ    ير ير  العقدالعقد

  تعيػػػػيفتعيػػػػيف  أفأف  إ إ   لهػػػػدؼ،لهػػػػدؼ،واوا  الوسػػػػيمةالوسػػػػيمة  حيػػػػ حيػػػػ   مػػػػفمػػػػف  تعيينػػػػهتعيينػػػػه  عػػػػفعػػػػف  بػػػػالمبي بػػػػالمبي   العمػػػػـالعمػػػػـ  ويختمػػػػؼويختمػػػػؼ  
  تعيينػا  تعيينػا    المبيػ المبيػ   تعيػيفتعيػيف  فػ فػ   منػهمنػه  القصػدالقصػد  يتمثػؿيتمثػؿ  العقػد،العقػد،  النعقػادالنعقػاد  أساسػيا  أساسػيا    شػرطا  شػرطا    باعتبار،باعتبار،  المبي ،المبي ،
  يصػدريصػدر  المشػتر المشػتر   رضػارضػا  جعػؿجعػؿ  بػهبػه  يقصػديقصػد  بػالمبي بػالمبي   العمػـالعمػـ  أفأف  حػيفحػيف  فػ فػ    يػر،، يػر،،  عػفعػف  يميػ ،يميػ ،  كافيػا  كافيػا  
 ..((3))يشتريهيشتريه  ماما  أمرأمر  مفمف  بينةبينة  عفعف

  يكفػػػ يكفػػػ   فرنػػػهفرنػػػه  سػػػيارةسػػػيارة  المبيػػػ المبيػػػ   كػػػافكػػػاف  فمػػػوفمػػػو  عنػػػه،عنػػػه،  ويغنػػػ ويغنػػػ   تعيينػػػهتعيينػػػه  يتضػػػمفيتضػػػمف  بػػػالمبي بػػػالمبي   والعمػػػـوالعمػػػـ  
   لػػػؾ لػػػؾ  عػػػفعػػػف  فضػػػال  فضػػػال    يسػػػتمـ يسػػػتمـ   بػػػالمبي بػػػالمبي   العمػػػـالعمػػػـ  ولكػػػفولكػػػف  ولونهػػػا،ولونهػػػا،  وموديمهػػػاوموديمهػػػا  نوعيتهػػػانوعيتهػػػا  بيػػػافبيػػػاف  لتعيينهػػػالتعيينهػػػا
 . . ((0))منهامنها  أساسيةأساسية  وأج اءوأج اء  بمحركهابمحركها  متعمقةمتعمقة  ُأخر ُأخر   بمعموما بمعموما   اإلحاطةاإلحاطة

 الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ألحكامألحكام  المنظمةالمنظمة  النصوصالنصوص  تقييمتقييم: : ثانياا ثانياا   

 ل اما  ل اما    يجعؿيجعؿ( ( الرؤيةالرؤية  خيارخيار))  تسميةتسمية  مفمف  بدال  بدال  ( ( بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  خيارخيار))  تسميةتسمية  تبن تبن   إفإف  
                                                                                                                                                      

<http://www.uobjournal.com/papers/uobj_paper_2016_73150184.pdf> (Last 

visited 22. 11. 2017). 

   

يإلٙجع  ج د يصع  يإلٙجع  ج د يصع  -يماعمىٌٚ )يماعي ً(يماعمىٌٚ )يماعي ً(-( د. ىحيع  ضٌ ق صوج يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ج يمؼدعٔد يميضعي  ج يماٚعغ( د. ىحيع  ضٌ ق صوج يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ج يمؼدعٔد يميضعي  ج يماٚعغ1))

 ..8181ج صج ص20022002ماَ ًج ماَ ًج -نا٘ يمحدٔقٚ ج بٚمٓ نا٘ يمحدٔقٚ ج بٚمٓ ىد  ٍ ج ىَ،ٔ ي  يمحىد  ٍ ج ىَ،ٔ ي  يمح

ٙنعزه أً ٙ عًٔ ىحعل يالماعزيه ىؼَٚع ً ٙنعزه أً ٙ عًٔ ىحعل يالماعزيه ىؼَٚع ً   -11( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))129129(  َص يمي د  )(  َص يمي د  )2))

 ؼَٚٚ ً ٍ فٚ ً منجْ م  يمي  ،  صٔيء ك ً  ؼَٚٚعِ ب إلدع    إمٚعِ أٓ إمعٖ ى  ٍعِ يمهع ص إً كع ً ىٔ عٔديً  ؼَٚٚ ً ٍ فٚ ً منجْ م  يمي  ،  صٔيء ك ً  ؼَٚٚعِ ب إلدع    إمٚعِ أٓ إمعٖ ى  ٍعِ يمهع ص إً كع ً ىٔ عٔديً 

يٚز  مِ ىغ ذكم ىدعي ُ إً ك ً ىعٌ يميدعع ي ج أٓ بَحعٔ ذمعن ىيع  يٚز  مِ ىغ ذكم ىدعي ُ إً ك ً ىعٌ يميدعع ي ج أٓ بَحعٔ ذمعن ىيع  ٓقت يمؼدع أٓ باٚ ً يألٓص ب يميٓقت يمؼدع أٓ باٚ ً يألٓص ب يمي

ػنٖ أٍِ ٙ ي٘ أً ٙ عًٔ ػنٖ أٍِ ٙ ي٘ أً ٙ عًٔ   -22 َاي٘ بِ يمجْ م  يمي  ، ج ٓال ٙ ايٖ بذكم يمجَش ػٌ يمدع  ٓيمٔص .  َاي٘ بِ يمجْ م  يمي  ، ج ٓال ٙ ايٖ بذكم يمجَش ػٌ يمدع  ٓيمٔص . 

فإذي ك ً يميحل مو ٙؼٌٚ ػنٖ فإذي ك ً يميحل مو ٙؼٌٚ ػنٖ   -33يميحل ىؼنٔى ً ػَع يمؼ قعٌٙ ٓال      مٔصيِ ٓ ؼمٙيِ بٔ ِ آ م. يميحل ىؼنٔى ً ػَع يمؼ قعٌٙ ٓال      مٔصيِ ٓ ؼمٙيِ بٔ ِ آ م. 

( ( 121121( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓيميع د  )( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓيميع د  )133133ب طل((. ٓ د بنْ  يمي د  )ب طل((. ٓ د بنْ  يمي د  )  يمَحٔ يميادعه ف مؼدعيمَحٔ يميادعه ف مؼدع

 ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.106106ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )

 ..128128د. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج ىةع  ص بقج صد. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج ىةع  ص بقج ص  ((3))

ميضعام مٌٙ ٓفدع ً ٛ عم ميضعام مٌٙ ٓفدع ً ٛ عم د. ػن٘ ّ دٗ يمؼاٚعٗج يمؼدٔد يميضي  ج يماٚغ ٓيإلٙجع   ٓقع ًٍٔ يميع م ٌٚ ٓيد. ػن٘ ّ دٗ يمؼاٚعٗج يمؼدٔد يميضي  ج يماٚغ ٓيإلٙجع   ٓقع ًٍٔ يميع م ٌٚ ٓي  ((4))

يماؼعٙي  ىغ يماناٚد   يمدا ئٚ  ميح يع  يمايٚٚعزج يمناؼع  يألٓمعٖ )يإلصععي  يم، معث(ج دي  يم،د فع  يماؼعٙي  ىغ يماناٚد   يمدا ئٚ  ميح يع  يمايٚٚعزج يمناؼع  يألٓمعٖ )يإلصععي  يم، معث(ج دي  يم،د فع  

 ..4848-4949ج ص صج ص ص20082008يألُ دًج يألُ دًج -منَ،م ٓيمأزٙغج ػي ًمنَ،م ٓيمأزٙغج ػي ً

http://www.uobjournal.com/papers/uobj_paper_2016_73150184.pdf
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  المػػػػدن المػػػػدن   القػػػػانوفالقػػػػانوف  فػػػػ فػػػػ   الػػػػواردةالػػػػواردة  الرؤيػػػػةالرؤيػػػػة  خيػػػػارخيػػػػار  ألحكػػػػاـألحكػػػػاـ  المنظمػػػػةالمنظمػػػػة  النصػػػػو النصػػػػو   بعػػػػ بعػػػػ   تعػػػػديؿتعػػػػديؿ
  قصػورقصػور  أوجػهأوجػه  تعتريهػاتعتريهػا  القػانوفالقػانوف   لػؾ لػؾ  فػ فػ   اأُلخػر اأُلخػر   النصػو النصػو   بع بع   أفأف  عفعف  فضال  فضال    العراق ،العراق ،
 ::اآلت اآلت   النحوالنحو  عم عم   و لؾو لؾ  تعديمها،تعديمها،  توج توج   ظاهرةظاهرة

لغػػاء  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   قػػانوفقػػانوفالال  مػػفمػػف( ( 916916))  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  تعػػديؿتعػػديؿ -11 لغػػاءوا  ( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  وا 
 ::((1))اآلت اآلت   الشكؿالشكؿ  عم عم   لتكوفلتكوف  منهامنها

))إ ا اشتر  البا   المبي  دوف العمـ الكػاف  بػه كػاف لػه الخيػار حػيف تحقػؽ العمػـ، ))إ ا اشتر  البا   المبي  دوف العمـ الكػاف  بػه كػاف لػه الخيػار حػيف تحقػؽ العمػـ، 
ف شػػػػاء فسػػػػخ البيػػػػ ، وال خيػػػػار لمبػػػػا   فيمػػػػا باعػػػػه ولػػػػـ يعمػػػػـ بػػػػه العمػػػػـ  ف شػػػػاء فسػػػػخ البيػػػػ ، وال خيػػػػار لمبػػػػا   فيمػػػػا باعػػػػه ولػػػػـ يعمػػػػـ بػػػػه العمػػػػـ فػػػػرف شػػػػاء قبمػػػػه وا  فػػػػرف شػػػػاء قبمػػػػه وا 

 الكاف ((.الكاف ((.

  نفػػ نفػػ   مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  بتعػػديؿبتعػػديؿ  أنػػهأنػػه  هػػوهػػو( ( 916916))  المػػادةالمػػادة  ففمػػمػػ( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  إلغػػاءإلغػػاء  ووجػػهووجػػه  
  الال  بقاءهػابقاءهػا  أفأف  بػؿبػؿ  ،،((11))  الفقػرةالفقػرة  عمػ عمػ   اإلبقػاءاإلبقػاء  إلػ إلػ   الحاجػةالحاجػة  تنتفػ تنتفػ   السػالؼالسػالؼ  النحػوالنحػو  عم عم   المادةالمادة
   ..المعدؿالمعدؿ  النحوالنحو  عم عم ( ( 11))  الفقرةالفقرة  وجودوجود  م م   إطالقا  إطالقا    يستقيـيستقيـ

  أنهأنه  عم عم   تن تن   الت الت   العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 911911))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  تعديؿتعديؿ -11
))األشياء الت  تباع عم  مقتض  نمو جها تكف  رؤية النمو   منهػا، فػرف ثبػ  أف ))األشياء الت  تباع عم  مقتض  نمو جها تكف  رؤية النمو   منهػا، فػرف ثبػ  أف 
المبيػػػ  دوف النمػػػو   الػػػ   اشػػػتر  عمػػػ  مقتضػػػا، كػػػاف المشػػػتر  مخيػػػرا  بػػػيف قبولػػػه المبيػػػ  دوف النمػػػو   الػػػ   اشػػػتر  عمػػػ  مقتضػػػا، كػػػاف المشػػػتر  مخيػػػرا  بػػػيف قبولػػػه 

 ::اآلت اآلت   الشكؿالشكؿ  عم عم   لتكوفلتكوف  ((1))بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((
اف  بػػالنمو   منهػػا، اف  بػػالنمو   منهػػا، ))األشػػياء التػػ  تبػػاع عمػػ  مقتضػػ  نمو جهػػا يكفػػ  العمػػـ الكػػ))األشػػياء التػػ  تبػػاع عمػػ  مقتضػػ  نمو جهػػا يكفػػ  العمػػـ الكػػ

   عم  مقتضا، كاف المشتر  مخيرا    عم  مقتضا، كاف المشتر  مخيرا  ال   اشتر ال   اشتر   يطابؽ النمو  يطابؽ النمو  ل ل المبي  المبي  فرف ثب  أف فرف ثب  أف 

                                                           

ىعٌ يدعامٕ دعٚ  ً معو ٙعمُ كع ً معِ ىعٌ يدعامٕ دعٚ  ً معو ٙعمُ كع ً معِ   -11( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ػنعٖ أٍعِ ))( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ػنعٖ أٍعِ ))512512(  َص يمي د  )(  َص يمي د  )1))

ٓيميعميد ٓيميعميد   -22ٌٚ ٙميُج فإً د ء قانِ ٓإً د ء فضخ يماٚغج ٓال  ٚ   منا ئغ فٚي  ب ػِ ٓمو ٙمُ. ٌٚ ٙميُج فإً د ء قانِ ٓإً د ء فضخ يماٚغج ٓال  ٚ   منا ئغ فٚي  ب ػِ ٓمو ٙمُ. يمهٚ    يمهٚ    

ب ممؤٙ  يمٔقٔب ػنٖ  ةع ئص يم،ع٘ء ٓىزيٙع ُ بع مَظم أٓ يمنيعش أٓ يم،عو أٓ يمضعيغ أٓ يميعذي ((. ب ممؤٙ  يمٔقٔب ػنٖ  ةع ئص يم،ع٘ء ٓىزيٙع ُ بع مَظم أٓ يمنيعش أٓ يم،عو أٓ يمضعيغ أٓ يميعذي ((. 

( ( 456456))( ىٌ يميع د  ( ىٌ يميع د  11( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )418418( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11ٓ د بنْ  يميدم  )ٓ د بنْ  يميدم  )

 ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.392392ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيميدم  )أ( ىٌ يمي د  )ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيميدم  )أ( ىٌ يمي د  )

( ( 452452( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )420420( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11( ٓ د بنْ  يميدم  )( ٓ د بنْ  يميدم  )2))

يماحمَٙع٘. ٓٙجعع  يماحمَٙع٘. ٓٙجعع  ( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ ( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ 393393ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم عٔٙا٘ج ٓيميدعم  )أ( ىعٌ يميع د  )ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم عٔٙا٘ج ٓيميدعم  )أ( ىعٌ يميع د  )

ب مذكم أً يمدٔيٌٍٚ يم،يث   هنٔ ىٌ يإلد    إمعٖ أٍعِ فع٘ يماٚعغ ػنعٖ يمَيعٔذ  ٙ يع٘ يمؼنعو بع مَئذ ج ب مذكم أً يمدٔيٌٍٚ يم،يث   هنٔ ىٌ يإلد    إمعٖ أٍعِ فع٘ يماٚعغ ػنعٖ يمَيعٔذ  ٙ يع٘ يمؼنعو بع مَئذ ج 

ٓم ٌ ذمن ىضاي د ػئى ً ىٌ صٚ   ٍةٔصْ ج إذ أً يمَئذ  يمذٗ ػنو بِ يمي،امٗ مٔ كع ً ىن بدع ً ٓم ٌ ذمن ىضاي د ػئى ً ىٌ صٚ   ٍةٔصْ ج إذ أً يمَئذ  يمذٗ ػنو بِ يمي،امٗ مٔ كع ً ىن بدع ً 

 منياٚغ مي  ك ً مني،امٗ  ٚ    د يمياٚغ.منياٚغ مي  ك ً مني،امٗ  ٚ    د يمياٚغ.
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 بيف قبوله بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((.بيف قبوله بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((.

  القػػػوانيفالقػػػوانيف  فػػػ فػػػ   لهػػػالهػػػا  مقابػػػؿمقابػػػؿ  الال  التػػػ التػػػ   العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف( ( 914914))  المػػػادةالمػػػادة  إلغػػػاءإلغػػػاء -33
إ ا وصػػػؼ إ ا وصػػػؼ   -11))))  أنػػػهأنػػػه  عمػػػ عمػػػ   تػػػن تػػػن     والتػػػوالتػػػ  الدراسػػػة،الدراسػػػة،  هػػػ ،هػػػ ،  فػػػ فػػػ   المقارنػػػةالمقارنػػػة  محػػػؿمحػػػؿ  المدنيػػػةالمدنيػػػة

ويسػقط عمػ  كػؿ حػاؿ ويسػقط عمػ  كػؿ حػاؿ   -11ش ء لألعم  وعرؼ وصػفه ثػـ اشػترا، ال يكػوف مخيػرا . ش ء لألعم  وعرؼ وصػفه ثػـ اشػترا، ال يكػوف مخيػرا . 
خيػػػػػػار األعمػػػػػػ  بممػػػػػػ  األشػػػػػػياء التػػػػػػ  تعػػػػػػرؼ بػػػػػػالمم  وشػػػػػػـ المشػػػػػػموما  و وؽ خيػػػػػػار األعمػػػػػػ  بممػػػػػػ  األشػػػػػػياء التػػػػػػ  تعػػػػػػرؼ بػػػػػػالمم  وشػػػػػػـ المشػػػػػػموما  و وؽ 

  الكػػاف الكػػاف   العمػػـالعمػػـ  أفأف  بػػؿبػػؿ  الخيػػار،الخيػػار،  ثبػػو ثبػػو   لعػػدـلعػػدـ  الرؤيػػةالرؤيػػة  تشػػترطتشػػترط  الال  ألنػػهألنػػه  و لػػؾو لػػؾ  ،،المػػ وقا ((المػػ وقا ((
  كافيػػػا  كافيػػػا    وصػػػفا  وصػػػفا    المبيػػػ المبيػػػ   كوصػػػؼكوصػػػؼ   يرهػػػا، يرهػػػا،  أوأو  بالرؤيػػػةبالرؤيػػػة  ر،ر، يػػػ يػػػ  أوأو  لألعمػػػ لألعمػػػ   يتحقػػػؽيتحقػػػؽ  بػػػالمبي بػػػالمبي 
  مػػفمػػف( ( 913913))  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  نػػ نػػ   مػػفمػػف  ظػػاهرظػػاهر  هػػوهػػو  كمػػاكمػػا  المبيػػ ،المبيػػ ،  لحقيقػػةلحقيقػػة  مطابقػػا  مطابقػػا  
 ..لبقا هلبقا ه  موج موج   والوال  لغوا  لغوا    يعديعد( ( 914914))  المادةالمادة  ن ن   فرففرف  وب لؾوب لؾ. . العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف

  القػػػوانيفالقػػػوانيف  فػػػ فػػػ   لهػػػالهػػػا  مقابػػػؿمقابػػػؿ  الال  التػػػ التػػػ   العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف( ( 911911))  المػػػادةالمػػػادة  إلغػػػاءإلغػػػاء -00
))الوكيػؿ بشػراء شػ ء ))الوكيػؿ بشػراء شػ ء   أنػهأنػه  عمػ عمػ   تػن تػن   والت والت   الدراسة،الدراسة،  ه ،ه ،  ف ف   المقارنةالمقارنة  محؿمحؿ  المدنيةالمدنية

والوكيػػػػؿ بقبضػػػػه رؤيتهمػػػػا كرؤيػػػػة األصػػػػيؿ، أمػػػػا الرسػػػػوؿ فػػػػال تسػػػػقط رؤيتػػػػه خيػػػػار والوكيػػػػؿ بقبضػػػػه رؤيتهمػػػػا كرؤيػػػػة األصػػػػيؿ، أمػػػػا الرسػػػػوؿ فػػػػال تسػػػػقط رؤيتػػػػه خيػػػػار 
  عمػػـعمػػـ  فػػرففػػرف  قبضػػهقبضػػه  فػػ فػػ   أوأو  شػػ ءشػػ ء  شػػراءشػػراء  فػػ فػػ    يػػر، يػػر،  يوكػػؿيوكػػؿ  مػػفمػػف  أفأف   لػػؾ لػػؾ  ومػػردومػػردالمشػػتر ((. المشػػتر ((. 

  إرادتػهإرادتػه  عفعف  يعبريعبر  الوكيؿالوكيؿ  ألفألف  و لؾو لؾ  به،به،  لموكؿلموكؿاا  عمـعمـ  عفعف  يغن يغن   بالمبي بالمبي   الكاف الكاف   الوكيؿالوكيؿ
  المرسػػؿالمرسػػؿ  عمػـعمػـ  عػػفعػػف  بػالمبي بػالمبي   الكػػاف الكػػاف   عممػهعممػه  يغنػ يغنػ   فػػالفػػال  الرسػوؿالرسػوؿ  أمػػاأمػػا. . الموكػؿالموكػؿ  إرادةإرادة  عػفعػف  الال
  األحكػػػاـاألحكػػػاـ  وهػػ ،وهػػ ،. . المرسػػؿالمرسػػؿ  إلرادةإلرادة  ناقػػؿناقػػؿ  مجػػردمجػػرد  والرسػػوؿوالرسػػوؿ  تػػوكيال  تػػوكيال    تعػػدتعػػد  الال  الرسػػالةالرسػػالة  ألفألف  بػػهبػػه

  نػػػػهنػػػػهأأ  عمػػػػ عمػػػػ   تػػػػن تػػػػن   والتػػػػ والتػػػػ   العراقػػػػ العراقػػػػ   المػػػػدن المػػػػدن   القػػػػانوفالقػػػػانوف  مػػػػفمػػػػف( ( 516516))  المػػػػادةالمػػػػادة  مػػػػفمػػػػف  مسػػػػتفادةمسػػػػتفادة
  وكػ لؾوكػ لؾ  ،،((((معمػوـمعمػوـ  جػا  جػا    تصػرؼتصػرؼ  فػ فػ   نفسػهنفسػه  مقاـمقاـ   ير، ير،  شخ شخ   بهبه  يقيـيقيـ  عقدعقد  الوكالة،الوكالة،))))

  تعتبػػػػرتعتبػػػػر  فػػػػالفػػػػال  الرسػػػػالةالرسػػػػالة  أمػػػػاأمػػػػا))... ))...   فيهػػػػافيهػػػػا  جػػػػاءجػػػػاء  والتػػػػ والتػػػػ    اتػػػػه اتػػػػه  القػػػػانوفالقػػػػانوف  مػػػػفمػػػػف( ( 511511))  المػػػػادةالمػػػػادة
  يعػديعػد  العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  مػفمػف( ( 911911))  المادةالمادة  ن ن   فرففرف   لؾ لؾ  عم عم   وبناء  وبناء  ((. ((. توكيال  توكيال  
 ..إلغاؤ،إلغاؤ،  يتوج يتوج   وبالتال وبالتال   لغوا ،لغوا ،

  القػػػوانيفالقػػػوانيف  فػػػ فػػػ   لهػػػالهػػػا  مقابػػػؿمقابػػػؿ  الال  التػػػ التػػػ   العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف( ( 911911))  المػػػادةالمػػػادة  إلغػػػاءإلغػػػاء -99
))مػف رأ  شػي ا  بقصػد ))مػف رأ  شػي ا  بقصػد   أنهأنه  عم عم   تن تن   والت والت   الدراسة،الدراسة،  ه ،ه ،  ف ف   المقارنةالمقارنة  محؿمحؿ  المدنيةالمدنية

الشراء ثـ اشترا، بعد مدة وهو يعمـ أنه الش ء ال   كاف قد رآ،، فال خيار له إال إ ا الشراء ثـ اشترا، بعد مدة وهو يعمـ أنه الش ء ال   كاف قد رآ،، فال خيار له إال إ ا 
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    بالمبي بالمبي   لممشتر لممشتر   الكاف الكاف   العمـالعمـ  أفأف  إ إ   ،،  رآ، فيه((  رآ، فيه((وجد الش ء قد تغير عف الحاؿ ال وجد الش ء قد تغير عف الحاؿ ال 
  مػفمػف  حػاؿحػاؿ  إلػ إلػ   حػاؿحػاؿ  مػفمػف  تغيػرتغيػر  إفإف  المبيػ المبيػ   أفأف  كمػاكمػا  مخيػرا ،مخيػرا ،  يكوفيكوف  الال  واشترا،واشترا،  تحقؽتحقؽ  مت مت 
  بعمػػػػـبعمػػػػـ  لمقػػػوؿلمقػػػوؿ  عند ػػػ   عند ػػػ     مسػػػػاغمسػػػػاغ  فػػػالفػػػال  لػػػهلػػػه  شػػػػرا هشػػػػرا ه  ولحػػػيفولحػػػيف  بػػػهبػػػه  لممشػػػػتر لممشػػػػتر   الكػػػاف الكػػػاف   العمػػػـالعمػػػـ  وقػػػ وقػػػ 

  يبػػؽيبػػؽ  لػـلػـ  لمبيػ لمبيػ اا  داـداـ  مػػامػػا  المشػتر المشػتر   إلػ إلػ   بػػالمبي بػػالمبي   العمػـالعمػـ  نسػبةنسػبة  يمكػػفيمكػػف  والوال  بػالمبي ،بػالمبي ،  المشػتر المشػتر 
  وكهنػػهوكهنػػه  المشػػتر المشػػتر   يكػػوفيكػػوف  وبالتػػال وبالتػػال   بػػه،بػػه،  المشػػتر المشػػتر   عمػػـعمػػـ  حػػيفحػػيف  عميػػهعميػػه  كػػافكػػاف  الػػ  الػػ    حالػػهحالػػه  عمػػ عمػػ 
  نػػه نػػه   لغػػوا  لغػػوا    يعػػديعػػد  المػػادةالمػػادة  هػػ ،هػػ ،  وجػػودوجػػود  فػػرففػػرف   لػػؾ لػػؾ  عمػػ عمػػ   وبنػػاء  وبنػػاء  . . المبيػػ المبيػػ    يػػر يػػر  آخػػرآخػػر  شػػي ا  شػػي ا    رأ رأ 

 ..مثمهامثمها  إيرادإيراد  عفعف  الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  ف ف   المقارنةالمقارنة  محؿمحؿ  المدنيةالمدنية  القوانيفالقوانيف
 الرؤيةالرؤية  خيارخيار  مسقطاتمسقطات  تقييمتقييم: : ثالثاا ثالثاا 

  والتػػػ والتػػػ ( ( 913913))  المػػػادةالمػػػادة  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  مسػػػقطا مسػػػقطا   العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  ردردأو أو   
يسػػقط خيػػار الرؤيػػة بمػػو  المشػػتر  وبتصػػرفه فػػ  المبيػػ  قبػػؿ أف يسػػقط خيػػار الرؤيػػة بمػػو  المشػػتر  وبتصػػرفه فػػ  المبيػػ  قبػػؿ أف   -11))))  أنػػهأنػػه  عمػػ عمػػ   تػػن تػػن 

يػػرا، وبػػرقرار، فػػ  عقػػد البيػػ  أنػػه قػػد رأ  الشػػ ء وقبمػػه بحالتػػه وبوصػػؼ الشػػ ء فػػ  عقػػد يػػرا، وبػػرقرار، فػػ  عقػػد البيػػ  أنػػه قػػد رأ  الشػػ ء وقبمػػه بحالتػػه وبوصػػؼ الشػػ ء فػػ  عقػػد 
لصفة الت  وصف  وبتعي  المبي  أو هالكه لصفة الت  وصف  وبتعي  المبي  أو هالكه البي  وصفا  يقوـ مقاـ الرؤية وظهور، عم  االبي  وصفا  يقوـ مقاـ الرؤية وظهور، عم  ا

بعػػد القػػب  وبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف المشػػتر  قبػػؿ الرؤيػػة أو بعػػدها بعػػد القػػب  وبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف المشػػتر  قبػػؿ الرؤيػػة أو بعػػدها 
ولمبػا   أف يحػدد ولمبػا   أف يحػدد   -11وبمض  وق  كاؼ يمكف المشتر  مف رؤية الش ء دوف أف يػرا،. وبمض  وق  كاؼ يمكف المشتر  مف رؤية الش ء دوف أف يػرا،. 

ؿ هػ ، المػدة((. ؿ هػ ، المػدة((. لممشتر  أجال  مناسبا  يسػقط بانقضػا ه الخيػار إ ا لػـ يػرد المبيػ  فػ  خػاللممشتر  أجال  مناسبا  يسػقط بانقضػا ه الخيػار إ ا لػـ يػرد المبيػ  فػ  خػال
  إلػػ إلػػ ( ( الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار))  تسػػميةتسػػمية  تغييػػرتغييػػر  يوجبػػهيوجبػػه  مػػامػػا  عػػفعػػف  فضػػال  فضػػال    المػػادة،المػػادة،  هػػ ،هػػ ،  نػػ نػػ   أفأف  والحقيقػػةوالحقيقػػة

 ::يهت يهت   ماما  أبر هاأبر ها  ولعؿولعؿ  الخمؿ،الخمؿ،  مواض مواض   مفمف  العديدالعديد  تعتريهتعتريه  فرنهفرنه  ،،((بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  خيارخيار))

  نػػ نػػ   اسػػتهالؿاسػػتهالؿ  فػػ فػػ   واردوارد  هػػوهػػو  كمػػاكمػػا  بػػه،بػػه،  يفتػػر يفتػػر   العراقػػ العراقػػ   المشػػرعالمشػػرع  أفأف  مػػفمػػف  الػػر ـالػػر ـ  عمػػ عمػػ  -11
  سػقوطسػقوط  حػاال حػاال   تعػدادتعػداد  بصػددبصػدد  أنػهأنػه  المدن ،المدن ،  القانوفالقانوف  مفمف( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة
 ..الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ثبو ثبو   موان موان   مفمف  تعدافتعداف  حالتيفحالتيف   كر كر  قدقد  أنهأنه  إالإال  الرؤية،الرؤية،  خيارخيار

  سػقوطه،سػقوطه،  وبػيفوبػيف  الرؤيػةالرؤيػة  خيارخيار  ثبو ثبو   عدـعدـ  بيفبيف  واض واض   الفرؽالفرؽ  أفأف  بال كربال كر  الجديرالجدير  ومفومف  
  لؾ، لؾ،  عدعدػػػػػػبب  ههػػػػػػسقوطسقوط  يوج يوج   ماما  وقوعوقوع  ثـثـ  ومفومف  بداية ،بداية ،  ثبوتهثبوته  مفمف  بدبد  الال  الخيارالخيار  يسقطيسقط  فمك فمك 



 (مقارنة دراسة) العراقي القانون في الرؤية خيار تنظيم تقييم
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   ..((1))بسقوطهبسقوطه  القوؿالقوؿ  يمكفيمكف  الال  فرنهفرنه  األسا األسا   مفمف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ثبو ثبو   عدـعدـ  حالةحالة  ف ف   ولكفولكف

  مػفمػف( ( 913913))  المػادةالمػادة  مػفمػف( ( 11))  الفقػرةالفقػرة  فػ فػ   وردتػاوردتػا  حػالتيفحػالتيف  عمػ عمػ   السػابؽالسػابؽ  القػوؿالقػوؿ  وينطبؽوينطبؽ  
))يسػقط خيػار الرؤيػة ... بػرقرار، فػ  عقػد البيػ  ))يسػقط خيػار الرؤيػة ... بػرقرار، فػ  عقػد البيػ    أنػهأنػه  فيهافيها  جاءجاء  إ إ   العراق ،العراق ،  المدن المدن   القانوفالقانوف

قبمه بحالته وبوصؼ الشػ ء فػ  عقػد البيػ  وصػفا  يقػوـ مقػاـ الرؤيػة قبمه بحالته وبوصؼ الشػ ء فػ  عقػد البيػ  وصػفا  يقػوـ مقػاـ الرؤيػة أنه قد رأ  الش ء و أنه قد رأ  الش ء و 
 ..((1))وظهور، عم  الصفة الت  وصف  ...((وظهور، عم  الصفة الت  وصف  ...((

  خيػارخيػار  بمسقطا بمسقطا   الخا الخا   الن الن   عفعف  الحالتيفالحالتيف  هاتيفهاتيف  فصؿفصؿ  نقترحنقترح  الشهفالشهف  ه اه ا  وف وف   
 ::اآلت اآلت   النحوالنحو  وعم وعم   مستقمة،مستقمة،  وبمادةوبمادة  منفصؿمنفصؿ  ن ن   ف ف   وتنظيمهماوتنظيمهما  الرؤيةالرؤية

  وصػػػؼوصػػػؼ  إ اإ ا  -11: : اآلتيتػػػيفاآلتيتػػػيف  الحػػػالتيفالحػػػالتيف  فػػػ فػػػ   المبي المبي بػػػبػػػ  العمػػػـالعمػػػـ  خيػػػارخيػػػار  لممشػػػتر لممشػػػتر   يثبػػػ يثبػػػ   الال))))
  عقػدعقػد  فػ فػ   المشػتر المشػتر   أقػرأقػر  إ اإ ا  -11. . المبيػ المبيػ   لحقيقػةلحقيقػة  ومطابقػا  ومطابقػا    كافيا  كافيا    وصفا  وصفا    البي البي   عقدعقد  ف ف   المبي المبي 
 ((.((.بحالتهبحالته  وقبمهوقبمه  بالمبي بالمبي   عمـعمـ  قدقد  أنهأنه  البي البي 

                                                           

يمٔ ٚز ف٘ يمؼدٔد يميضي  ج يمجزء يألٓجج ػدع يماٚغج ىناؼ  يميؼ  بج بغعيدج يمٔ ٚز ف٘ يمؼدٔد يميضي  ج يمجزء يألٓجج ػدع يماٚغج ىناؼ  يميؼ  بج بغعيدج د. غَ٘  ضًٔ طِج د. غَ٘  ضًٔ طِج   ((1))

 ٓيمية د  يمي،   إمْٚ  ىٌ قانِ.ٓيمية د  يمي،   إمْٚ  ىٌ قانِ.  9595-9494ج ص صج ص ص18681868-18201820

ٙجعع أً ٙ عًٔ ٙجعع أً ٙ عًٔ   -11( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗ ػنعٖ أٍعِ ))( ىعٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗ ػنعٖ أٍعِ ))418418( ٓف٘ ىد بل ذمن  َص يمي د  )( ٓف٘ ىد بل ذمن  َص يمي د  )2))

ك فٚع ً إذي يدعايل يمؼدعع ػنعٖ بٚع ً يمياٚعغ ٓأٓصع فِ ك فٚع ً إذي يدعايل يمؼدعع ػنعٖ بٚع ً يمياٚعغ ٓأٓصع فِ   يمي،امٗ ػ مي ً بع ماٚغ ػنيع ً ك فٚع ًج ٓٙؼااعم يمؼنعويمي،امٗ ػ مي ً بع ماٚغ ػنيع ً ك فٚع ًج ٓٙؼااعم يمؼنعو

ٓإذي ذكم ف٘ ػدع يماٚغ أً يمي،امٗ ػ مو ب مياٚغج صد   دعِ فع٘ ٓإذي ذكم ف٘ ػدع يماٚغ أً يمي،امٗ ػ مو ب مياٚغج صد   دعِ فع٘   -22يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ. يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ. 

( ىععٌ ( ىععٌ 456456طنعع إبنعع ج يماٚععغ بعععػٕٔ ػعععه ػنيععِ بعِ إال إذي أثاععت  عععمٚش يماعع ئغ((. ٓ د بنْعع  يميعع د  )طنعع إبنعع ج يماٚععغ بعععػٕٔ ػعععه ػنيععِ بعِ إال إذي أثاععت  عععمٚش يماعع ئغ((. ٓ د بنْعع  يميعع د  )

ٙجععع أً ٙ ععًٔ يمياٚععغ ىؼنٔىعع ً مني،ععامٗ ػنيعع ً ٙجععع أً ٙ ععًٔ يمياٚععغ ىؼنٔىعع ً مني،ععامٗ ػنيعع ً   -11 ععَص ػنععٖ أٍععِ )) ععَص ػنععٖ أٍععِ ))يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يم ععٔٙا٘ يماعع٘ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يم ععٔٙا٘ يماعع٘ 

ٓٙؼااعم ػنيع ً ك فٚع ً بع مياٚغج يدعاي ج يمؼدعع ػنعٖ ٓٙؼااعم ػنيع ً ك فٚع ً بع مياٚغج يدعاي ج يمؼدعع ػنعٖ   -22ك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنعع إبنع ج يماٚعغ. ك فٚ ًج ٓإال ك ً مِ يمحق ف٘ طنعع إبنع ج يماٚعغ. 

ٓإذي ذكم ف٘ يمؼدعع أً يمي،عامٗ ػع مو بع مياٚغج ال ٓإذي ذكم ف٘ يمؼدعع أً يمي،عامٗ ػع مو بع مياٚغج ال   -33بٚ ً أٓص فِ يألص صٚ ج بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ. بٚ ً أٓص فِ يألص صٚ ج بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ. 

إبنع ج يماٚعغ بععػٕٔ ػععه ػنيعِ بعِج إال إذي أثاعت  ععمٚش يماع ئغ....((ج ٓ د بنْع  أٙاع ً إبنع ج يماٚعغ بععػٕٔ ػععه ػنيعِ بعِج إال إذي أثاعت  ععمٚش يماع ئغ....((ج ٓ د بنْع  أٙاع ً   ٙ ًٔ مِ طنعٙ ًٔ مِ طنع

ٙجعع أً ٙ عًٔ يمياٚعغ ىؼنٔىع ً ٙجعع أً ٙ عًٔ يمياٚعغ ىؼنٔىع ً   -( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘ يما٘  َص ػنعٖ أٍعِ ))أ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘ يما٘  َص ػنعٖ أٍعِ ))أ392392يمي د  )يمي د  )

مياٚغج مياٚغج ٓٙؼااعم ػنيع ً ك فٚع ً بع ٓٙؼااعم ػنيع ً ك فٚع ً بع   -مني،يامٗ ػنييي ً ك فٚع ًج ٓإال كع ً معِ يمحعق فع٘ طنعع إبنع ج يماٚعغ. رمني،يامٗ ػنييي ً ك فٚع ًج ٓإال كع ً معِ يمحعق فع٘ طنعع إبنع ج يماٚعغ. ر

ٓإذي ذكم ف٘ يمؼدع أً يمي،عامٗ ٓإذي ذكم ف٘ يمؼدع أً يمي،عامٗ   -يداي ج يمؼدع ػنٖ بٚ ً أٓص فِ يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ.  يداي ج يمؼدع ػنٖ بٚ ً أٓص فِ يألص صٚ  بٚ ٍ ً ٙي ٌ ىٌ  ؼمفِ.  

ػ مو ب مياٚغج ال ٙ ًٔ مِ طنع إبن ج يماٚغ بععػٕٔ ػععه ػنيعِ بعِج إال إذي أثاعت  ععمٚش يماع ئغ ...((. ػ مو ب مياٚغج ال ٙ ًٔ مِ طنع إبن ج يماٚغ بععػٕٔ ػععه ػنيعِ بعِج إال إذي أثاعت  ععمٚش يماع ئغ ...((. 

يماحمَٙ٘ بةعد   م  إقعمي  يماحمَٙ٘ بةعد   م  إقعمي    ٓٙي ظ أً ى    ء ف٘ كل ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ ٓيمد ًٍٔ يميعٍ٘ٓٙي ظ أً ى    ء ف٘ كل ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ ٓيمد ًٍٔ يميعٍ٘

يمي،امٗ فع٘ ػدعع يماٚعغ بؼنيعِ بع مياٚغ ٙؼعع أد  ىيع  ٓٓد فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓذمعن ألً يمي،امٗ فع٘ ػدعع يماٚعغ بؼنيعِ بع مياٚغ ٙؼعع أد  ىيع  ٓٓد فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓذمعن ألً 

يمد ٌٍٍٔٚ يم ٔٙا٘ ٓيماحمَٙ٘ قع أٓ دي ّذُ يمح م  فع٘ صعٚغ  )ال ٙ عًٔ معِ طنعع إبنع ج يماٚعغ(ج فع٘ يمد ٌٍٍٔٚ يم ٔٙا٘ ٓيماحمَٙ٘ قع أٓ دي ّذُ يمح م  فع٘ صعٚغ  )ال ٙ عًٔ معِ طنعع إبنع ج يماٚعغ(ج فع٘ 

فع٘ طنععع إبنع ج يماٚععغ(ج إذ أً فع٘ طنععع إبنع ج يماٚععغ(ج إذ أً  عٌٚ أً يمدع ًٍٔ يميةععمٗ أٓ د ّعذُ يمح مع  فعع٘ صعٚغ  )صععد   دعِ  عٌٚ أً يمدع ًٍٔ يميةععمٗ أٓ د ّعذُ يمح مع  فعع٘ صعٚغ  )صععد   دعِ 

ػا    )ال ٙ ًٔ مِ طنع إبن ج يماٚغ(  يٚع ىؼَٖ ػعه ثأ  يمهٚ  ج فع٘  عٌٚ أً ػاع    )صعد   دعِ ػا    )ال ٙ ًٔ مِ طنع إبن ج يماٚغ(  يٚع ىؼَٖ ػعه ثأ  يمهٚ  ج فع٘  عٌٚ أً ػاع    )صعد   دعِ 

ف٘ طنع إبن ج يماٚعغ(  يٚعع ىؼَعٖ صعدٔط يمهٚع  ج بع ممغو ىعٌ أً يمهٚع   معو ٙ،اعت أص صع ً م ع٘ ُٙدع ج ف٘ طنع إبن ج يماٚعغ(  يٚعع ىؼَعٖ صعدٔط يمهٚع  ج بع ممغو ىعٌ أً يمهٚع   معو ٙ،اعت أص صع ً م ع٘ ُٙدع ج 

 بضدٔطِ.بضدٔطِ.
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  تعػػػدادتعػػػداد  ضػػػمفضػػػمف  العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف( ( 913913))  المػػػادةالمػػػادة  مػػػفمػػػف( ( 11))  الفقػػػرةالفقػػػرة  تتضػػػمفتتضػػػمف -11
  فيهػافيهػا  جاءجاء  إ إ   له،له،  رؤيتهرؤيته  قبؿقبؿ  المبي المبي   ف ف   المشتر المشتر   تصرؼتصرؼ  حالةحالة  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  مسقطا مسقطا 

  حالػػةحالػػة   كػػر كػػر  إلػػ إلػػ    لػػؾ لػػؾ  بعػػدبعػػد  الفقػػرةالفقػػرة  تمػػؾتمػػؾ  تعػػودتعػػود  ثػػـثػػـ  ،،((((يػػرا،يػػرا،  أفأف  قبػػؿقبػػؿ  المبيػػ المبيػػ   فػػ فػػ   وبتصػػرفهوبتصػػرفه))))
  مػفمػف  فعػال  فعػال    أوأو  قػوال  قػوال    الخيػارالخيػار  يبطػؿيبطػؿ  مػامػا  صػدورصػدور  فػ فػ   متمثمػةمتمثمػة  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  لمسقطا لمسقطا   ُأخر ُأخر 

  قػػوال  قػػوال    الخيػػارالخيػػار  يبطػؿيبطػؿ  مػػامػػا  وبصػػدوروبصػػدور))))  فيهػافيهػا  جػػاءجػػاء  إ إ   الرؤيػػة،الرؤيػػة،  بعػدبعػد  أوأو  الرؤيػػةالرؤيػػة  قبػػؿقبػػؿ  المشػتر المشػتر 
 ((.((.بعدهابعدها  أوأو  الرؤيةالرؤية  قبؿقبؿ  المشتر المشتر   مفمف  فعال  فعال    أوأو
  بالبال  تنضو تنضو   رؤيتهرؤيته  قبؿقبؿ  بالمبي بالمبي   المشتر المشتر   تصرؼتصرؼ  حالةحالة  أفأف  بحؽبحؽ  ((1))ير ير   مفمف  وهناؾوهناؾ  

  المبي المبي   رؤيةرؤية  قبؿقبؿ  المشتر المشتر   مفمف  فعال  فعال    أوأو  قوال  قوال    الرؤيةالرؤية  خيارخيار  يبطؿيبطؿ  ماما  صدورصدور  حالةحالة  تح تح   شؾشؾ
  كتفػػػاء  كتفػػػاء  اا  االولػػػ االولػػػ   الحالػػػةالحالػػػة   كػػػر كػػػر  عػػػفعػػػف  اءاءاالسػػػتغناالسػػػتغن  المشػػػرعالمشػػػرع  برمكػػػافبرمكػػػاف  كػػػافكػػػاف  فرنػػػهفرنػػػه  لػػػ لؾلػػػ لؾ  بعػػػدها،بعػػػدها،  أوأو

  قبػػػؿقبػػػؿ  المبيػػػ المبيػػػ   فػػػ فػػػ   المشػػػتر المشػػػتر   تصػػػرؼتصػػػرؼ  حالػػػةحالػػػة  أفأف  إ إ   األعػػػـ،األعػػػـ،  الحالػػػةالحالػػػة  هػػػ هػػػ   التػػػ التػػػ   الثانيػػػةالثانيػػػة  بالحالػػػةبالحالػػػة
  لخيػػارلخيػػار  مسػػقطمسػػقط  قػػوؿقػػوؿ  أوأو  فعػػؿفعػػؿ  مػػفمػػف  المشػػتر المشػػتر   مػػفمػػف  يصػػدريصػػدر  قػػدقػػد  ممػػاممػػا  صػػورةصػػورة  سػػو سػػو   ليسػػ ليسػػ   رؤيتػػهرؤيتػػه
 ..بعدهابعدها  أوأو  الرؤيةالرؤية  قبؿقبؿ  الرؤيةالرؤية

  القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف( ( 913913))  ةةالمػػػادالمػػػاد  مػػػفمػػػف( ( 11))  الفقػػػرةالفقػػػرة  تعػػػديؿتعػػػديؿ  نقتػػػرحنقتػػػرح  فرننػػػافرننػػػا  الشػػػهفالشػػػهف  هػػػ اهػػػ ا  وفػػػ وفػػػ   
  وجػودوجػود  فػ فػ   لغػوا  لغػوا    باعتبارهاباعتبارها( ( يرا،يرا،  أفأف  قبؿقبؿ  المبي المبي   ف ف   وبتصرفهوبتصرفه))  عبارةعبارة  بح ؼبح ؼ  العراق العراق   المدن المدن 
  ،،((بعػػػدهابعػػػدها  أوأو  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  قبػػػؿقبػػػؿ  المشػػػتر المشػػػتر   مػػػفمػػػف  فعػػػال  فعػػػال    أوأو  قػػػوال  قػػػوال    الخيػػػارالخيػػػار  يبطػػػؿيبطػػػؿ  مػػػامػػػا  وبصػػػدوروبصػػػدور))  عبػػػارةعبػػػارة
  ففبشػهبشػه   كرنا، كرنا،  وماوما  الخيارالخيار  تسميةتسمية  تغييرتغيير  يقتضيهايقتضيها  الفقرةالفقرة  تمؾتمؾ  ف ف   ُأخر ُأخر   تعديال تعديال   عفعف  فضال  فضال  
  يصػػب يصػػب   وبػػ لؾوبػػ لؾ  خػػا ،خػػا ،  نػػ نػػ   فػػ فػػ   مسػػقطاتهمسػػقطاته  عػػفعػػف  بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  خيػػارخيػػار  ثبػػو ثبػػو   موانػػ موانػػ   فصػػؿفصػػؿ
 ::اآلت اآلت   النحوالنحو  عم عم   العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  ن ن 

))يسقط خيار العمـ بالمبي  بمو  المشتر  وبتعيػ  المبيػ  أو هالكػه بعػد القػب  ))يسقط خيار العمـ بالمبي  بمو  المشتر  وبتعيػ  المبيػ  أو هالكػه بعػد القػب  
مشػػتر  قبػػؿ العمػػـ الكػػاف  بػػالمبي  أو بعػػد، مشػػتر  قبػػؿ العمػػـ الكػػاف  بػػالمبي  أو بعػػد، وبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف الوبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف ال

ف لـ يتحقؽ العمـ((.  ((1))وبمض  وق  كاؼوبمض  وق  كاؼ ف لـ يتحقؽ العمـ((.يمكف المشتر  مف العمـ الكاف  بالمبي  وا     يمكف المشتر  مف العمـ الكاف  بالمبي  وا 

                                                           

 ..9494-9393د. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص صد. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص ص  ((1))

َ   ىٌ ٙذّع إمٖ أً يمي،مع يمؼميق٘ ك ً يألٓمٖ بعِ أً ٙحععد ىعع  ىؼَٚع  ٙضعد  بياعْٚ   ٚع   َ   ىٌ ٙذّع إمٖ أً يمي،مع يمؼميق٘ ك ً يألٓمٖ بعِ أً ٙحععد ىعع  ىؼَٚع  ٙضعد  بياعْٚ   ٚع   ( ّ( 2ّ))

يممؤٙ ج ٓذمن ماي ً يصادمي  يميؼ ىي  ٓم ٘ ال ٙاعم  يماع ئغ  حعت   يع  يمي،عامٗ ىعع  طٔٙنع  يممؤٙ ج ٓذمن ماي ً يصادمي  يميؼ ىي  ٓم ٘ ال ٙاعم  يماع ئغ  حعت   يع  يمي،عامٗ ىعع  طٔٙنع  

د. صع  ع ػاٚععع يميععايٓٗج د. صع  ع ػاٚععع يميععايٓٗج ٓٓ  د. طععِ يميعي  ععٔٙ د. طععِ يميعي  ععٔٙ ٓٓ  ىعٌ يمععزىٌ. َٙظعم: د. صععؼٚع ػاععيم مٙو ىاعع   ىعٌ يمععزىٌ. َٙظعم: د. صععؼٚع ػاععيم مٙو ىاعع   
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 الثاني املبحث
 املدني القانون يف الرؤية خيار إقرار جدوى

  البي البي   عقدعقد  ف ف   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إقرارإقرار  جدو جدو   بصددبصدد  اتجاهافاتجاهاف  الفقهالفقه  يتنا عيتنا ع  عامةعامة  بصورةبصورة  
  اعتبػاراعتبػار  عمػ عمػ   و لػؾو لػؾ  ،،  الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  إقػرارإقػرار  فػ فػ   ضػرورةضػرورة  يػر يػر   الال  أولهمػاأولهمػا  المػدن ،المػدن ،  القانوفالقانوف  ف ف 

. . الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  وجػودوجػود  إلػ إلػ   الحاجػةالحاجػة  إقرارهػاإقرارهػا  ُيبػؽُيبػؽ  الال  المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  فػ فػ   ُأخػر ُأخػر   مفػاهيـمفػاهيـ  وجودوجود
  فػػ فػػ   البيػػ البيػػ   عقػػدعقػػد  فػػ فػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إقػػرارإقػػرار  فػػ فػػ   الثػػان الثػػان   االتجػػا،االتجػػا،  يػػر يػػر    لػػؾ، لػػؾ،  مػػفمػػف  العكػػ العكػػ   وعمػػ وعمػػ 
  نصػػو نصػػو   فيػػهفيػػه  تعجػ تعجػ   معينػػا  معينػػا    نطاقػا  نطاقػا    هنػػاؾهنػػاؾ  أفأف  اعتبػاراعتبػار  عمػػ عمػػ   و لػؾو لػؾ  يبػػرر،،يبػػرر،،  مػامػا  المػػدن المػػدن   القػانوفالقػانوف
  بيػػافبيػػاف  يػػهت يػػهت   وفيمػػاوفيمػػا. . الرؤيػةالرؤيػة  خيػػارخيػػار   يػػا  يػػا   فػ فػ   لممشػػتر لممشػػتر   الحمايػػةالحمايػػة  تحقيػؽتحقيػؽ  عػػفعػػف  المػػدن المػػدن   القػانوفالقػانوف
 ..بمبرراتهمابمبرراتهما  االتجاهيفاالتجاهيف  كالكال  بتقييـبتقييـ   لؾ لؾ  مردفيفمردفيف  مبرراتهما،مبرراتهما،   كر كر  م م   االتجاهيفاالتجاهيف  ه يفه يف

 

 الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إلقرارإلقرار  المنتقدالمنتقد  التجاهالتجاه: : أولا أولا 

  أفأف  إلػ إلػ   ((1))رأ رأ   يػ ه يػ ه   الرؤيػة،الرؤيػة،  لخيػارلخيػار  إقػرار،إقػرار،  فػ فػ   المشػرعالمشػرع  موقػؼموقػؼ  انتقػادانتقػاد  معر معر   ف ف   
  لمقواعػػدلمقواعػػد  معيػػ معيػػ   تكػػرارتكػػرار  وأنهػػاوأنهػػا  منهػػا،منهػػا،  فا ػػدةفا ػػدة  الال  حشػػوا  حشػػوا    تعػػدتعػػد  الخيػػارالخيػػار  لػػ لؾلػػ لؾ  المنظمػػةالمنظمػػة  النصػػو النصػػو 

                                                                                                                                                      

. ٓٙاعٓ مَ  ف٘ ّذي يمةعد أٍِ ب ممغو ىٌ ٓ  ّ  غ ٙ  يإل ج ُ يميذكٔ  أػيُج . ٓٙاعٓ مَ  ف٘ ّذي يمةعد أٍِ ب ممغو ىٌ ٓ  ّ  غ ٙ  يإل ج ُ يميذكٔ  أػيُج 3333بقج صبقج صىةع  ص ىةع  ص 

إال أً يمي،مع يمؼميق٘ ك ً ىٔفد ً ف٘ ػعه  حعٙع ىع  ىؼَٚ  مضدٔط يمهٚ   ٓ م   دعٙم ذمن مندا ء إال أً يمي،مع يمؼميق٘ ك ً ىٔفد ً ف٘ ػعه  حعٙع ىع  ىؼَٚ  مضدٔط يمهٚ   ٓ م   دعٙم ذمن مندا ء 

  ب إلصاَ د إمٖ ظمٓب ٓىيبض   كل   م  ػنٖ  ع ج إذ أً يميع  يميحعد  ممبي  ك ٍت  َ صعع بؼع ب إلصاَ د إمٖ ظمٓب ٓىيبض   كل   م  ػنٖ  ع ج إذ أً يميع  يميحعد  ممبي  ك ٍت  َ صعع بؼع 

صٔ  يمياٚغ ٓال  َ صع صٔ يً أُ مٕ ىَِ. ٓفايً ػٌ ذمن فعإً يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ قعع أ ع ز صٔ  يمياٚغ ٓال  َ صع صٔ يً أُ مٕ ىَِ. ٓفايً ػٌ ذمن فعإً يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ قعع أ ع ز 

منا ئغ أً ٙحعد مني،امٗ أ يً ىَ صا ً ٙضد  ب ٍدا ئِ يمهٚ   إذي معو ٙعمد يمياٚعغ  يمعِج ٓبعذمن ٙي عٌ منا ئغ أً ٙحعد مني،امٗ أ يً ىَ صا ً ٙضد  ب ٍدا ئِ يمهٚ   إذي معو ٙعمد يمياٚعغ  يمعِج ٓبعذمن ٙي عٌ 

( ىعٌ ( ىعٌ 22ميدعم  )ميدعم  )منا ئغج إً أ يد ذمنج أً ال ٙ ًٔ  ٌّ ى،ٚ   يمي،امٗ ىعع  غٚعم ىؼنٔىع ج إذ  عَص يمنا ئغج إً أ يد ذمنج أً ال ٙ ًٔ  ٌّ ى،ٚ   يمي،امٗ ىعع  غٚعم ىؼنٔىع ج إذ  عَص ي

( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))ٓمنا ئغ أً ٙحععد مني،عامٗ أ عيً ىَ صعا ً ٙضعد  ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))ٓمنا ئغ أً ٙحععد مني،عامٗ أ عيً ىَ صعا ً ٙضعد  523523يمي د  )يمي د  )

   ب ٍدا ئِ يمهٚ   إذي مو ٙمد يمياٚغ ف٘  يج ّذُ يميع ((.ب ٍدا ئِ يمهٚ   إذي مو ٙمد يمياٚغ ف٘  يج ّذُ يميع ((.

. ٓىٌ يميضعاغمر أً يألُصعا ذ يمععكأ   ضعٌ . ٓىٌ يميضعاغمر أً يألُصعا ذ يمععكأ   ضعٌ 6868-6969د.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج ىةع  ص بقج ص صد.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج ىةع  ص بقج ص ص  ((1))

يممغو ىٌ يػاا  ُ يمَةٔص يميَظي  مهٚع   يممؤٙع  فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ يممغو ىٌ يػاا  ُ يمَةٔص يميَظي  مهٚع   يممؤٙع  فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘   ػن٘ يمذًٍٔ ػنٖػن٘ يمذًٍٔ ػنٖ

 ،ٔيً ال ف ئع  ىَْ  ٓأٍْ    مي  ىؼٚع مندٔيػع يمؼ ى  ف٘ ٓق  يمؼدع بضاع يمغن ج إال أٍعِ ٙؼعٔد بؼعع  ،ٔيً ال ف ئع  ىَْ  ٓأٍْ    مي  ىؼٚع مندٔيػع يمؼ ى  ف٘ ٓق  يمؼدع بضاع يمغن ج إال أٍعِ ٙؼعٔد بؼعع 

ذمن ف٘ صٚ   د يص  يماٚغ ب،عمط يميعذي  إمعٖ يمدعٔج بؼععه  ٔفٚعق يمي،عمع يمؼميقع٘ فع٘ إٙعميد ٍعص ذمن ف٘ صٚ   د يص  يماٚغ ب،عمط يميعذي  إمعٖ يمدعٔج بؼععه  ٔفٚعق يمي،عمع يمؼميقع٘ فع٘ إٙعميد ٍعص 

ماٚغ ب،مط يميذي ج ٓذمن ػنٖ يػاا   أً ف٘ يمدٔيػع يمؼ ى  ٓف٘ ٍةٔص  ٚ   يممؤٙ  ىع  ماٚغ ب،مط يميذي ج ٓذمن ػنٖ يػاا   أً ف٘ يمدٔيػع يمؼ ى  ٓف٘ ٍةٔص  ٚ   يممؤٙ  ىع    ص ب   ص ب 

ٙغَ٘ ػٌ  َظٚو يماٚغ ب،مط يميذي ج ٓأٍِ ط مي  كع ً يميدةعٔد ب ممؤٙع  فع٘  ٚع   يممؤٙع  ّعٔ يمؼنعو ٙغَ٘ ػٌ  َظٚو يماٚغ ب،مط يميذي ج ٓأٍِ ط مي  كع ً يميدةعٔد ب ممؤٙع  فع٘  ٚع   يممؤٙع  ّعٔ يمؼنعو 

ب مياٚغج فإً يمي،امٗ قعع ال ٙؼنعو بع مياٚغ إال باذٓقعِ. َٙظعم: د.  ضعٌ ػنع٘ يمعذًٍٔج ىةعع  صع بقج ب مياٚغج فإً يمي،امٗ قعع ال ٙؼنعو بع مياٚغ إال باذٓقعِ. َٙظعم: د.  ضعٌ ػنع٘ يمعذًٍٔج ىةعع  صع بقج 

. ٓػنعٖ يمعمغو ىعٌ ٓ  ّع  يمعمأٗ يمضع بق قعع   ؼنعق يألىعم باَظعٚو يماٚعغ ب،عمط يميعذي  فعع٘ . ٓػنعٖ يمعمغو ىعٌ ٓ  ّع  يمعمأٗ يمضع بق قعع   ؼنعق يألىعم باَظعٚو يماٚعغ ب،عمط يميعذي  فعع٘ 9292صص

  ==يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘ج إال أً يألىععم ٙعععػٔ ميصععاغمير ىععٌ  ْعع  يإلصععاَ د إمععٖ ٍةععٔص  ٚعع  يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘ج إال أً يألىععم ٙعععػٔ ميصععاغمير ىععٌ  ْعع  يإلصععاَ د إمععٖ ٍةععٔص  ٚعع  



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313دد )دد )(/الع(/الع88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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  الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  المنظمػةالمنظمػة  النصػو النصػو   بتكممػةبتكممػة  القػوؿالقػوؿ  وأفوأف  الغمط،الغمط،  بسب بسب   العقدالعقد  وقؼوقؼ  ف ف   العامةالعامة
   يػر يػر  صػفةصػفة  فػ فػ    مػط مػط  فػ فػ   وقػ وقػ   إ اإ ا    حتػحتػ  المبيػ المبيػ   بػردبػرد  لممشػتر لممشػتر   بسػماحهابسػماحها  التشػري التشػري   فػ فػ   نقصا  نقصا  

  لػػهلػػه  المعػػدالمعػػد  لالسػػتعماؿلالسػػتعماؿ  صػػال صػػال    يػػر يػػر  المبيػػ المبيػػ   معػػهمعػػه  يكػػوفيكػػوف  الػػ  الػػ    كػػالموفكػػالموف  ((1))المبيػػ المبيػػ   فػػ فػػ   جوهريػػةجوهريػػة
  هػػ اهػػ ا  أفأف  أسػػا أسػػا   عمػػ عمػػ   و لػػؾو لػػؾ  صػػا  ،صػػا  ،   يػػر يػػر  اتجػػا،اتجػػا،  هػػوهػػو  إنمػػاإنمػػا  لممشػػتر ،لممشػػتر ،  ضػػررا  ضػػررا    يسػػب يسػػب   والػػ  والػػ  
  فػ فػ   الحػدي الحػدي   االتجػا،االتجػا،  أفأف  إ إ   العقػد،العقػد،  يوقػؼيوقػؼ  ال  ال    لمغمطلمغمط  مهجورةمهجورة  ماديةمادية  نظرةنظرة  يتضمفيتضمف  االتجا،االتجا،

  بحيػ بحيػ   التعاقػدالتعاقػد  إلػ إلػ   الػداف الػداف   فػ فػ   وقػ وقػ   قػدقػد  الغمطالغمط  يكوفيكوف  أفأف  العقدالعقد  وقؼوقؼ  ف ف   يقبؿيقبؿ  والقضاءوالقضاء  فقهفقهالال
  عمػػػ عمػػػ   ليقػػػدـليقػػػدـ  كػػػافكػػػاف  مػػػامػػػا  المشػػػتر المشػػػتر   أفأف  التعاقػػػدالتعاقػػػد  ظػػػروؼظػػػروؼ  ومػػػفومػػػف  الطػػػرفيفالطػػػرفيف  إرادةإرادة  مػػػفمػػػف  تبػػػيفتبػػػيف  إ اإ ا  أنػػػهأنػػػه

 ..العقدالعقد  يوقؼيوقؼ   مط مط  ف ف   واقعا  واقعا    يكوفيكوف  فرنهفرنه  المبي المبي   بحقيقةبحقيقة  العقدالعقد  إبراـإبراـ  عندعند  عمـعمـ  لولو  التعاقدالتعاقد

                                                                                                                                                      

ف٘ ّذي يم،مً ىٌ قال ص  ع ّذي يممأٗ ىغ أٍِ قع ذّعج قال ذمعنج ٓػنعٖ ٍحعٔ ىع  بَٚع ُج ف٘ ّذي يم،مً ىٌ قال ص  ع ّذي يممأٗ ىغ أٍِ قع ذّعج قال ذمعنج ٓػنعٖ ٍحعٔ ىع  بَٚع ُج   يممؤٙ يممؤٙ ==

َةععٔص يميَظيعع  مهٚعع   يممؤٙعع  فعع٘ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘  ،ععٔ ال ف ئععع  ىَْعع ج ٓأٍْعع  َةععٔص يميَظيعع  مهٚعع   يممؤٙعع  فعع٘ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘  ،ععٔ ال ف ئععع  ىَْعع ج ٓأٍْعع  إمععٖ أً يمإمععٖ أً يم

     مي  ىؼٚع مندٔيػع يمؼ ى  ف٘ ٓق  يمؼدع بضاع يمغن .  مي  ىؼٚع مندٔيػع يمؼ ى  ف٘ ٓق  يمؼدع بضاع يمغن .

( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنعٖ أٍعِ ))ال ػاعم  بع مظٌ يماعٌٚأ  نعمُج فعي َٙيعذ ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنعٖ أٍعِ ))ال ػاعم  بع مظٌ يماعٌٚأ  نعمُج فعي َٙيعذ 119119(  َص يمي د  )(  َص يمي د  )1))

  ًٔ  ّٔمٙ  ف٘ ٍظم يمياؼ قعٌٙ أٓ ٙجع يػاا  ّع  كعذمن   ًٔ  ّٔمٙ  ف٘ ٍظم يمياؼ قعٌٙ أٓ ٙجع يػاا  ّع  كعذمن   إذي ٓقغ غن  ف٘ صي  من،٘ءإذي ٓقغ غن  ف٘ صي  من،٘ء  -11يمؼدع: يمؼدع: 

إذي ٓقععغ غنعع  فعع٘ ذي  إذي ٓقععغ غنعع  فعع٘ ذي    -22منظععمٓب يماعع٘  ععو فْٚعع  يمؼدععع ٓميعع  َٙاغعع٘ فعع٘ يماؼ ىععل ىععٌ  ضععٌ يمَٚعع . منظععمٓب يماعع٘  ععو فْٚعع  يمؼدععع ٓميعع  َٙاغعع٘ فعع٘ يماؼ ىععل ىععٌ  ضععٌ يمَٚعع . 

يمياؼ قع أٓ ف٘ صي  ىٌ صي  ِ ٓك ٍت  نن يمذي  أٓ ّذُ يمةي  يمضعاع يمٔ ٚعع أٓ يمضعاع يممئٚضع٘ يمياؼ قع أٓ ف٘ صي  ىٌ صي  ِ ٓك ٍت  نن يمذي  أٓ ّذُ يمةي  يمضعاع يمٔ ٚعع أٓ يمضعاع يممئٚضع٘ 

   اععٚن ٍزيّعع  يميؼعع ىي  منياؼ قععع يمععذٗ ٙايضععن بعع مغن  أً    اععٚن ٍزيّعع  يميؼعع ىي  منياؼ قععع يمععذٗ ٙايضععن بعع مغن  أً إذي ٓقععغ غنعع  فعع٘ أىععٔإذي ٓقععغ غنعع  فعع٘ أىععٔ  -33فعع٘ يماؼ قععع. فعع٘ يماؼ قععع. 

( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يميةععمٗ يماعع٘ ( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يميةععمٗ يماعع٘ 121121ٙؼاامّعع  ػَ صععم يععمٓ ٙ  مناؼ قععع((. ٓ د بنْعع  يميعع د  )ٙؼاامّعع  ػَ صععم يععمٓ ٙ  مناؼ قععع((. ٓ د بنْعع  يميعع د  )

ٙ ًٔ يمغن   ّٔمٙ ً إذي بنع   ععيً ىعٌ يمجضع ى  بحٚعث ٙياَعغ ىؼعِ يمياؼ قعع ػعٌ ٙ ًٔ يمغن   ّٔمٙ ً إذي بنع   ععيً ىعٌ يمجضع ى  بحٚعث ٙياَعغ ىؼعِ يمياؼ قعع ػعٌ   -11 َص ػنٖ أٍِ )) َص ػنٖ أٍِ ))

إذي ٓقعغ فع٘ صعي  إذي ٓقعغ فع٘ صعي    -ٓٙؼااعم يمغنع   ّٔمٙع ً ػنعٖ يأل عص: أٓٙؼااعم يمغنع   ّٔمٙع ً ػنعٖ يأل عص: أ  -22ن . ن . إبميه يمؼدع مٔ مو ٙدغ ف٘ ّذي يمغإبميه يمؼدع مٔ مو ٙدغ ف٘ ّذي يمغ

من،٘ء   ًٔ  ّٔمٙ  ف٘ يػاا   يمياؼ قعٌٙ أٓ ٙجع يػاا  ّع  كعذمن ميع  ٙيبعش يمؼدعع ىعٌ ظعمٓب من،٘ء   ًٔ  ّٔمٙ  ف٘ يػاا   يمياؼ قعٌٙ أٓ ٙجع يػاا  ّع  كعذمن ميع  ٙيبعش يمؼدعع ىعٌ ظعمٓب 

إذي ٓقغ ف٘ ذي  يمياؼ قع أٓ ف٘ صي  صي  ِج ٓك ٍت  نعن إذي ٓقغ ف٘ ذي  يمياؼ قع أٓ ف٘ صي  صي  ِج ٓك ٍت  نعن   -ٓمي  َٙاغ٘ ف٘ يماؼ ىل ىٌ  ضٌ ٍٚ . رٓمي  َٙاغ٘ ف٘ يماؼ ىل ىٌ  ضٌ ٍٚ . ر

 مئٚض٘ ف٘ يماؼ قع((.مئٚض٘ ف٘ يماؼ قع((.يمذي  أٓ ّذُ يمةي  يمضاع يميمذي  أٓ ّذُ يمةي  يمضاع يم

إذي ٓقعغ يمياؼ قعع إذي ٓقعغ يمياؼ قعع   -11( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ يما٘  َص ػنعٖ أٍعِ ))( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ يما٘  َص ػنعٖ أٍعِ ))142142ٓف٘ يميد بلج فإً يمي د  )ٓف٘ يميد بلج فإً يمي د  )

ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج بحٚث أٍِ مٔال ٓقٔػِ فِٚ مي  صع  ػَِ يمميع ءج فإٍعِ ٙجعٔز معِ ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج بحٚث أٍِ مٔال ٓقٔػِ فِٚ مي  صع  ػَِ يمميع ءج فإٍعِ ٙجعٔز معِ 

ٍيعش يمغنع  بععًٓ  عمثٚم ىَعِ كع ً ىعٌ ٍيعش يمغنع  بععًٓ  عمثٚم ىَعِ كع ً ىعٌ طنع إبن ج يمؼدععج إذي كع ً يمياؼ قعع يٛ عم قعع ٓقعغ ىؼعِ فع٘ طنع إبن ج يمؼدععج إذي كع ً يمياؼ قعع يٛ عم قعع ٓقعغ ىؼعِ فع٘ 

 يميي ععععٌ  عي كععععِج أٓ ػنععععو بٔقٔػععععِ فٚععععِج أٓ كعععع ً ىععععٌ يمضععععْل ػنٚععععِ أً ٙااععععٌٚ ػَععععِ ذمععععن.يميي ععععٌ  عي كععععِج أٓ ػنععععو بٔقٔػععععِ فٚععععِج أٓ كعععع ً ىععععٌ يمضععععْل ػنٚععععِ أً ٙااععععٌٚ ػَععععِ ذمععععن.

ػنٖ أٍِج ف٘ يماامػ  ج ٙجٔز طنع يإلبن جج دًٓ يػاا   مي،  ك  يمياؼ قع يٛ م ف٘ يمغن  أٓ ػنٖ أٍِج ف٘ يماامػ  ج ٙجٔز طنع يإلبن جج دًٓ يػاا   مي،  ك  يمياؼ قع يٛ م ف٘ يمغن  أٓ   -22

ص ػنععٖ أٍععِ ))إذي ٓقععغ ص ػنععٖ أٍععِ ))إذي ٓقععغ ( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يماحمَٙعع٘ يماعع٘  ععَ( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يماحمَٙعع٘ يماعع٘  عع9494َػنيععِ بحةععٔمِ((ج ٓيميعع د  )ػنيععِ بحةععٔمِ((ج ٓيميعع د  )

يمياؼ قع ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج بحٚث أٍِ مٔال ٓقٔػِ فِٚ ميع  صعع  ػَعِ يمميع ءج  ع ز يمياؼ قع ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج بحٚث أٍِ مٔال ٓقٔػِ فِٚ ميع  صعع  ػَعِ يمميع ءج  ع ز 

مِ أً ٙننع إبن ج ّذي يمؼدعج ب،مط أً ٙ ًٔ يمياؼ قع يٛ م قع ٓقغ ىؼِ ف٘ ّذي يمغن  بععًٓ  عمثٚم مِ أً ٙننع إبن ج ّذي يمؼدعج ب،مط أً ٙ ًٔ يمياؼ قع يٛ م قع ٓقغ ىؼِ ف٘ ّذي يمغن  بععًٓ  عمثٚم 

نٚععِ أً ٙااَٚعِ((ج ال  ،ععامط ً نٚععِ أً ٙااَٚعِ((ج ال  ،ععامط ً ىَعِ كع ً ىععٌ يميي عيٌ  عي كععِج أٓ كع ً ػنععو بعِ أٓ كع ً ىععٌ يمضعْل ػىَعِ كع ً ىععٌ يميي عيٌ  عي كععِج أٓ كع ً ػنععو بعِ أٓ كع ً ىععٌ يمضعْل ػ

أص ص ً ف٘ يمغن  مننع إبن ج يمؼدع أً ٙ عًٔ قعع ٓقعغ فع٘ صعي   ّٔمٙع  فع٘ يمياٚعغج ٓإٍيع    ايٚع ً أص ص ً ف٘ يمغن  مننع إبن ج يمؼدع أً ٙ عًٔ قعع ٓقعغ فع٘ صعي   ّٔمٙع  فع٘ يمياٚعغج ٓإٍيع    ايٚع ً 

بٔقٔع يمياؼ قع ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج ّٓذي يمأصغ ف٘ ىئْه يمغن  ٙضأػع يمغن  ٓمعٔ بٔقٔع يمياؼ قع ف٘ غن  دفؼِ إمٖ ي  ا ء يمؼدعج ّٓذي يمأصغ ف٘ ىئْه يمغن  ٙضأػع يمغن  ٓمعٔ 

ً ذمعن يمؼدعع ّعٔ ىع  دفعغ يمياؼ قعع إمعٖ ً ذمعن يمؼدعع ّعٔ ىع  دفعغ يمياؼ قعع إمعٖ مو ٙ ٌ ف٘ صعي   ّٔمٙع ج بع ميئْه يميايعق ػنٚعِج ط ميع  كع مو ٙ ٌ ف٘ صعي   ّٔمٙع ج بع ميئْه يميايعق ػنٚعِج ط ميع  كع 

 ي  ا ء يمؼدع. ي  ا ء يمؼدع. 
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  أفأف  الرؤيػة،الرؤيػة،  خيػارخيػار  تنظػيـتنظػيـ  إقػرارإقػرار  عمػ عمػ   العراقػ العراقػ   المشػرعالمشػرع   ة ةمؤاخػمؤاخػ  شهفشهف  ف ف   ي كري كر  ومماومما  
  هنػاؾهنػاؾ  يكػفيكػف  لػـلػـ  لػولػو  وحتػ وحتػ   قيػدقيػد  أ أ   عػفعػف  مطمقػا  مطمقػا    الرؤيػةالرؤيػة  لخيارلخيار  المشتر المشتر   استعماؿاستعماؿ  بكوفبكوف  القوؿالقوؿ
  قػػدقػػد  المشػرعالمشػرع  أفأف  أسػػا أسػػا   عمػ عمػ   و لػػؾو لػػؾ  صػا  ،صػا  ،   يػر يػر  أمػػرأمػػر  المبيػ المبيػ   فػػ فػػ   جوهريػةجوهريػة  صػػفةصػػفة  فػ فػ    مػط مػط
  الرؤيةالرؤية  لخيارلخيار  المشتر المشتر   استعماؿاستعماؿ  المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  ف ف   قيدقيد

  المشػػػرعالمشػػػرع  فػػػرففػػػرف  وبالتػػػال وبالتػػػال   الصػػػفة،الصػػػفة،  تمػػػؾتمػػػؾ  عمػػػ عمػػػ   وظهػػػور،وظهػػػور،  البيػػػ البيػػػ   عقػػػدعقػػػد  فػػػ فػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   وصػػػؼوصػػػؼ  بعػػػدـبعػػػدـ
  اعتبػاراعتبػار  عمػ عمػ   الغمػط،الغمػط،  فػ فػ   وقوعهوقوعه  بحالةبحالة  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  استعمالهاستعماله  ف ف   المشتر المشتر   قيدقيد  قدقد  العراق العراق 

  فػ فػ   جوهريػةجوهريػة  صػفةصػفة  ف ف   خط ا  خط ا    يعديعد  بهابها  وصؼوصؼ  الت الت   األوصاؼاألوصاؼ   ير ير  عم عم   المبي المبي   ظهورظهور  أفأف
   ا  ا   إلػػ إلػػ   سػػتنادا  سػػتنادا  واوا. . ((1))الغمػػطالغمػػط  فػػ فػػ   العامػػةالعامػػة  القواعػػدالقواعػػد  إلػػ إلػػ   إسػػتنادا  إسػػتنادا    العقػػدالعقػػد  وقػػؼوقػػؼيي  المشػػتر المشػػتر   نظػػرنظػػر

  بػػردبػػرد  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  فػػ فػػ   المشػػتر المشػػتر   برمكػػافبرمكػػاف  القػػوؿالقػػوؿ  يمكػػفيمكػػف  الال  أنػػهأنػػه  إلػػ إلػػ   ((1))رأ رأ   يػػ ه يػػ ه   ،،االتجػػا،االتجػػا،
  فػػ فػػ   صػػراحةصػػراحة  قيػػدقيػػد  قػػدقػػد  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  وأفوأف   مػػط، مػػط،  أ أ   وجػػودوجػػود  عػػدـعػػدـ  عنػػدعنػػد  حتػػ حتػػ   المبيػػ المبيػػ 
  وصػؼوصػؼ  حالػةحالػة  فػ فػ   الرؤيةالرؤية  بخياربخيار  المبي المبي   ردرد  ف ف   ر ر المشتالمشت  حؽحؽ( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة
  قيػدقيػد  قػدقػد  القػانوفالقػانوف  أفأف  يعنػ يعنػ   بمػابمػا  بها،بها،  وصؼوصؼ  الت الت   الصفةالصفة  عم عم   وظهور،وظهور،  البي البي   عقدعقد  ف ف   المبي المبي 

 . .  مط مط  وجودوجود  بحالةبحالة  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  استعماؿاستعماؿ

  مضػػػموفمضػػػموف  بيػػػافبيػػػاف  سػػػياؽسػػػياؽ  فػػػ فػػػ   عدمػػػهعدمػػػه  مػػػفمػػػف  األسػػػانيداألسػػػانيد  تمػػػؾتمػػػؾ  صػػػوا صػػػوا   وجػػػهوجػػػه  بيػػػافبيػػػاف  وسػػػيهت وسػػػيهت   
 ..ؤيةؤيةالر الر   خيارخيار  إلقرارإلقرار  المؤيدالمؤيد  االتجا،االتجا،  ومبررا ومبررا 

 الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إلقرارإلقرار  المؤيدالمؤيد  التجاهالتجاه: : ثانياا ثانياا 

  وبعػػ وبعػػ   الرؤيػػة،الرؤيػػة،  لخيػػارلخيػػار  المشػػرعالمشػػرع  إقػػرارإقػػرار  تهييػدتهييػد  فػػ فػػ   الفقػػهالفقػػه  سػػاقهاسػػاقها  التػػ التػػ   ا ا ر ر بػػر بػػر المالم  تتعػددتتعػدد  
  إنتقػػادإنتقػػاد  إلػػ إلػػ   الفقػػهالفقػػه  مػػفمػػف  يػػ ه يػػ ه   مػػفمػػف  إليػػهإليػػه  يسػػتنديسػػتند  مػػامػػا  ردرد  عمػػ عمػػ   أساسػػهاأساسػػها  فػػ فػػ   تقػػوـتقػػوـ  المبػػررا المبػػررا   تمػػؾتمػػؾ
ف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  أفأف  إلػػ إلػػ   ((3))رأ رأ   يػػ ه يػػ ه   السػػياؽالسػػياؽ  هػػ اهػػ ا  وفػػ وفػػ . . الرؤيػػةالرؤيػػة  لخيػػارلخيػػار  المشػػرعالمشػػرع  إقػػرارإقػػرار فوا    وا 
  عػػفعػػف  يتميػػ يتميػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  حالػػةحالػػة  فػػ فػػ   الغمػػطالغمػػط  أفأف  إالإال  الغمػػط،الغمػػط،  فكػػرةفكػػرة  عمػػ عمػػ   أساسػػهأساسػػه  فػػ فػػ   يقػػوـيقػػوـ  كػػافكػػاف

                                                           

( أٓ د ّذي يممأٗ ف٘ ىؼمض يممد ػنِٚ: د. ػا س  ضٌ يمةميبج دمل ػدعٗ يماٚغ ٓيإلٙجع   فع٘ ( أٓ د ّذي يممأٗ ف٘ ىؼمض يممد ػنِٚ: د. ػا س  ضٌ يمةميبج دمل ػدعٗ يماٚغ ٓيإلٙجع   فع٘ 1))

 ..9999-9292ج ص صج ص ص18561856يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ج ىناؼ  يألّ م٘ج بغعيدج يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ج ىناؼ  يألّ م٘ج بغعيدج 

 ..6868( د.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج ىةع  ص بقج ص( د.  ضٌ ػن٘ يمذًٍٔج ىةع  ص بقج ص2))

ٍعععيٓٗج دععمل أ  عع ه ػدععع يماٚعغج د يصعع  ىد  ٍعع  ىععغ ىجئػعع  ىععٌ يما،ععمٙؼ   ٍعععيٓٗج دععمل أ  عع ه ػدععع يماٚعغج د يصعع  ىد  ٍعع  ىععغ ىجئػعع  ىععٌ يما،ععمٙؼ   ( د. كيع ج ثععمٓ  يمٔ( د. كيع ج ثععمٓ  يم3ٔ))

يمؼمبٚعع  ٓيأل َاٚعع  ىؼععزز  بدععمي ي  ىح يعع   يٚٚععز يمؼععمي ج يمناؼعع  يألٓمععٖج ىناؼعع  دي  يمضععيهج يمؼمبٚعع  ٓيأل َاٚعع  ىؼععزز  بدععمي ي  ىح يعع   يٚٚععز يمؼععمي ج يمناؼعع  يألٓمععٖج ىناؼعع  دي  يمضععيهج 

 ..9191)يمْ ى ( ؛ د. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص)يمْ ى ( ؛ د. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص  6666-6565ج ص صج ص ص18231823بغعيدج بغعيدج 
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  لممشػتر لممشػتر   أكثػرأكثػر  حقػوؽحقػوؽ  إقرارإقرار  المشترؾالمشترؾ  قاسمهاقاسمها  عدةعدة  وجو،وجو،  مفمف  العامةالعامة  القواعدالقواعد  بموج بموج   الغمطالغمط
 ::يهت يهت   ماما  الشهفالشهف  ه اه ا  ف ف   يورديورد  ومماومما. . الغمطالغمط  ف ف   العامةالعامة  القواعدالقواعد  تقررهاتقررها  الت الت   تمؾتمؾ  مفمف

  فػ فػ    مػط مػط  يوجػديوجػد  لػـلػـ  ولوولو  الشراءالشراء  عفعف  والعدوؿوالعدوؿ  المبي المبي   ردرد  لممشتر لممشتر   يتي يتي   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إفإف -11
  تتخمػػؼتتخمػػؼ  فقػػدفقػػد. . العامػػةالعامػػة  القواعػػدالقواعػػد  بموجػػ بموجػػ   الغمػػطالغمػػط  بعكػػ بعكػػ   و لػػؾو لػػؾ  المبيػػ ،المبيػػ ،  فػػ فػػ   جوهريػػةجوهريػػة  صػػفةصػػفة
  حالػػػػةحالػػػػة   لػػػػؾ لػػػػؾ  ومثػػػػاؿومثػػػػاؿ  لممشػػػػتر ،لممشػػػػتر ،  ضػػػػررا  ضػػػػررا    تخمفهػػػػاتخمفهػػػػا  ويسػػػػب ويسػػػػب   المبيػػػػ المبيػػػػ   فػػػػ فػػػػ   الصػػػػفا الصػػػػفا   بعػػػػ بعػػػػ 

  ولكػػفولكػػف  المعنػػ ،المعنػػ ،  يػػ يػػ المبالمب  فػػ فػػ   جوهريػػةجوهريػػة  صػػفةصػػفة  المػػوفالمػػوف  يكػػوفيكػػوف  أفأف  دوفدوف  المبيػػ المبيػػ   لػػوفلػػوف  اخػػتالؼاخػػتالؼ
  فيتضػررفيتضػرر  المقصػودالمقصػود  لمغػر لمغػر   صػال صػال    يػر يػر  المبيػ المبيػ   مػفمػف  يجعػؿيجعػؿ  الموفالموف  ف ف   االختالؼاالختالؼ   لؾ لؾ

  المبيػ المبيػ   ردرد  لممشػتر لممشػتر   يكػوفيكػوف  الحالػةالحالػة  هػ ،هػ ،  ففػ ففػ   ،،((1))بػالغمطبػالغمط  االدعاءاالدعاء  عميهعميه  فيمتن فيمتن   المشتر المشتر 
  أحكػػاـأحكػػاـ  إلػػ إلػػ   الرجػػوعالرجػػوع  إلػػ إلػػ   الحاجػػةالحاجػػة  ودوفودوف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  باسػػتعماؿباسػػتعماؿ  الشػػراءالشػػراء  عػػفعػػف  والعػػدوؿوالعػػدوؿ
 . . ((1))الخفيةالخفية  العيو العيو   ضمافضماف  أحكاـأحكاـ  إل إل   أوأو  مةمةالعاالعا  القواعدالقواعد  بموج بموج   الغمطالغمط

  أفأف  ويكفػػ ويكفػػ   إثباتػػه،إثباتػػه،  مػػفمػػف  المشػػتر المشػػتر   ويعفػػ ويعفػػ   القػػانوفالقػػانوف  يفترضػػهيفترضػػه  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  فػػ فػػ   الغمػػطالغمػػط  إفإف -11
  القواعػػػدالقواعػػػد  بموجػػػ بموجػػػ   الغمػػػطالغمػػػط  فػػػرففػػػرف  المقابػػػؿالمقابػػػؿ  وفػػػ وفػػػ . . ((3))بقولػػػهبقولػػػه  يصػػػدؽيصػػػدؽ  حتػػػ حتػػػ   المشػػػتر المشػػػتر   يدعيػػػهيدعيػػػه
نما  القانوفالقانوف  يفترضهيفترضه  الال  العامةالعامة نماوا     ..((0))برثباتهبرثباته  يقوـيقوـ  أفأف  يدعيهيدعيه  مفمف  عم عم   ينبغ ينبغ   وا 

  يتمسػؾيتمسػؾ  أفأف  الغمػطالغمػط  فػ فػ   وقػ وقػ   الػ  الػ    لممتعاقػدلممتعاقػد  يجػو يجػو   الال  العامػةالعامػة  القواعدالقواعد  بموج بموج   الغمطالغمط  ف ف  -33
  كػافكػاف  أوأو  بػهبػه  عمػـعمػـ  عمػ عمػ   كػافكػاف  أوأو  الغمػطالغمػط  نف نف   ف ف   وق وق   قدقد  اآلخراآلخر  المتعاقدالمتعاقد  كافكاف  إ اإ ا  إالإال  بهبه
 . . الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ف ف    لؾ لؾ  يشترطيشترط  الال  بينمابينما. . ((9))الغمطالغمط  وجودوجود  يتبيفيتبيف  أفأف  عميهعميه  السهؿالسهؿ  مفمف

                                                           

 ..9191( د. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص( د. غَ٘  ضًٔ طِج ىةع  ص بقج ص1))

 ..9292ػا س  ضٌ يمةميبج ىةع  ص بقج صػا س  ضٌ يمةميبج ىةع  ص بقج ص  ( د.( د.2))

( د. ػاعيممزي  أ يع يمضَْٔ ٗج يمٔصعٚ  فع٘ دعمل يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمجعٙععج يمجعزء يمميبعغج يمؼدعٔد ( د. ػاعيممزي  أ يع يمضَْٔ ٗج يمٔصعٚ  فع٘ دعمل يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمجعٙععج يمجعزء يمميبعغج يمؼدعٔد 3))

يماعع٘  دععغ ػنععٖ يمين ٚعع ج يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج يمناؼعع  يم، م،عع  يمجعٙععع ج ىَ،ععٔ ي  يمحناعع٘ يمحدٔقٚعع ج يماعع٘  دععغ ػنععٖ يمين ٚعع ج يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج يمناؼعع  يم، م،عع  يمجعٙععع ج ىَ،ععٔ ي  يمحناعع٘ يمحدٔقٚعع ج 

 ..125125ج صج ص20082008ماَ ًج ماَ ًج -بٚمٓ بٚمٓ 

فعع٘ ػدعععٗ يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج يمناؼعع  يم، ٍٚعع ج دي  فعع٘ ػدعععٗ يماٚععغ ٓيميد ٙاعع ج يمناؼعع  يم، ٍٚعع ج دي  -ؼٔدج دععمل يمؼدععٔد يميضععي  ؼٔدج دععمل يمؼدععٔد يميضععي  ( د.  ىاعع ً أبٔيمضعع( د.  ىاعع ً أبٔيمضعع4))

؛ د. ىحيعع  ضعٌٚ ىَةعٔ ج دعمل يمؼدعٔد ؛ د. ىحيعع  ضعٌٚ ىَةعٔ ج دعمل يمؼدعٔد   115115ج صج ص20032003يمج ىؼع  يمجعٙعع  منَ،عمج يإلصع َع ٙ ج يمج ىؼع  يمجعٙعع  منَ،عمج يإلصع َع ٙ ج 

يميضي   ف٘ ىةم ٓماَ ًج يمجعزء يألٓجج يماٚعغ ٓيميد ٙاع ج دي  يمَْاع  يمؼمبٚع  مننا ػع  ٓيمَ،عمج يميضي   ف٘ ىةم ٓماَ ًج يمجعزء يألٓجج يماٚعغ ٓيميد ٙاع ج دي  يمَْاع  يمؼمبٚع  مننا ػع  ٓيمَ،عمج 

يميد ٓمع ج يميد ٓمع ج -يإلٙجع  يإلٙجع  -.  ؼيم يميان٘ج يمعٔ ٚز فع٘ يمؼدعٔد يميعٍٚع ج يماٚعغ.  ؼيم يميان٘ج يمعٔ ٚز فع٘ يمؼدعٔد يميعٍٚع ج يماٚعغ؛ د؛ د  2828ج صج ص18851885بٚمٓ ج بٚمٓ ج 

د يص  ف٘ ئء يمانٔ  يمد ٍٍٔ٘ ٓىؼزز  بع مدمي ي  يمداع ئٚ ج يمناؼع  يم، ٍٚع ج دي  يم،د فع  منَ،عم د يص  ف٘ ئء يمانٔ  يمد ٍٍٔ٘ ٓىؼزز  بع مدمي ي  يمداع ئٚ ج يمناؼع  يم، ٍٚع ج دي  يم،د فع  منَ،عم 

د. صع  ع د. صع  ع ٓٓ  د. طعِ يميعي  عٔٙ د. طعِ يميعي  عٔٙ ٓٓ  ؛ د. صؼٚع ػاعيم مٙو ىاع   ؛ د. صؼٚع ػاعيم مٙو ىاع     3434ج صج ص18821882ٓيمأزٙغج ػي ًج ٓيمأزٙغج ػي ًج 

 ..3434بقج صبقج صػاٚع يميايٓٗج ىةع  ص ػاٚع يميايٓٗج ىةع  ص 

( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ ( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ 120120( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘. ٓ د بنْعع  يميعع د  )( ىععٌ يمدعع ًٍٔ يميعععٍ٘ يمؼميقعع٘. ٓ د بنْعع  يميعع د  )118118(  َظععم: يميعع د  )(  َظععم: يميعع د  )5))

 ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.9494( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )142142يميةمٗج ٓيمي د  )يميةمٗج ٓيمي د  )
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  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  اسػػتعماؿاسػػتعماؿ  فػػ فػػ   المشػػتر المشػػتر   ّيػػدّيػػدقق  قػػدقػػد  المشػػرعالمشػػرع  كػػوفكػػوف  باعتبػػارباعتبػػار  يتعمػػؽيتعمػػؽ  وفيمػػاوفيمػػا  
  ف ف   المشتر المشتر   قّيدقّيد  قدقد  العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  أفأف  أسا أسا   عم عم   و لؾو لؾ  الغمط،الغمط،  ف ف   وقوعهوقوعه  بعدـبعدـ

  فػ فػ   المبي المبي   وصؼوصؼ  تحقؽتحقؽ  بعدـبعدـ  ((1))((913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  ف ف   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  استعمالهاستعماله
  التػػػ التػػػ   األوصػػػاؼاألوصػػػاؼ   يػػػر يػػػر  عمػػػ عمػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   ظهػػػورظهػػػور  وأفوأف  الصػػػفة،الصػػػفة،  تمػػػؾتمػػػؾ  عمػػػ عمػػػ   وظهػػػور،وظهػػػور،  البيػػػ البيػػػ   عقػػػدعقػػػد

  العقػػػدالعقػػػد  يوقػػػؼيوقػػػؼ  المشػػػتر المشػػػتر   نظػػػرنظػػػر  فػػػ فػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   فػػػ فػػػ   جوهريػػػةجوهريػػػة  صػػػفةصػػػفة  فػػػ فػػػ   خط ػػػا  خط ػػػا    يعػػػديعػػػد  بهػػػابهػػػا  وصػػػؼوصػػػؼ
  فػػػ فػػػ   مقيػػػدمقيػػػد   يػػػر يػػػر  المشػػػتر المشػػػتر   أفأف  إلػػػ إلػػػ   ((1))رأ رأ   يػػػ ه يػػػ ه   الغمػػػط،الغمػػػط،  فػػػ فػػػ   العامػػػةالعامػػػة  القواعػػػدالقواعػػػد  إلػػػ إلػػػ   إسػػػتنادا  إسػػػتنادا  

  صػػػفةصػػػفة  فػػػ فػػػ    مػػػط مػػػط  فػػػ فػػػ   وقػػػ وقػػػ   قػػػدقػػػد  يكػػػفيكػػػف  لػػػـلػػػـ  ولػػػوولػػػو  اسػػػتعمالهاسػػػتعماله  لػػػهلػػػه  أفأف  إ إ   الرؤيػػػة،الرؤيػػػة،  خيػػػارخيػػػار  اسػػػتعماؿاسػػػتعماؿ
  لخيػػػارلخيػػػار  المشػػػتر المشػػػتر   اسػػػتعماؿاسػػػتعماؿ  تقييػػػدتقييػػػد  يعنػػػ يعنػػػ   الال  إليػػػهإليػػػه  المشػػػارالمشػػػار  الػػػن الػػػن   وأفوأف  المبيػػػ ،المبيػػػ ،  فػػػ فػػػ   جوهريػػػةجوهريػػػة
  التػ التػ   الحػاال الحػاال   فػ فػ   مطمقػةمطمقػة  بصػورةبصػورة  لممشػتر لممشػتر   يثب يثب   الرؤيةالرؤية  فخيارفخيار  الغمط،الغمط،  ف ف   بوقوعهبوقوعه  الرؤيةالرؤية

  حالةحالة  ف ف   لممشتر لممشتر   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ثبو ثبو   عدـعدـ  سب سب   وأفوأف  التعاقد،التعاقد،  عندعند  المبي المبي   فيهافيها  يوصؼيوصؼ  الال
  أفأف  لػػػ لػػػ إإ  يعػػػوديعػػػود  بػػػهبػػػه  وصػػػؼوصػػػؼ  الػػػ  الػػػ    الوصػػػؼالوصػػػؼ  عمػػػ عمػػػ   وظهػػػور،وظهػػػور،  البيػػػ البيػػػ   عقػػػدعقػػػد  فػػػ فػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   وصػػػؼوصػػػؼ
  فػ فػ   ير  ير    ماما  حقيقةحقيقة  ب لؾب لؾ  فهظهرفهظهر  أرادها،أرادها،  الت الت   األوصاؼاألوصاؼ  حس حس   بالشراءبالشراء  تقيدتقيد  قدقد  المشتر المشتر 

 ردرد  عميهعميه  امتن امتن   المطمو ،المطمو ،  الوصؼالوصؼ  عم عم   المبي المبي   ظهرظهر  إ اإ ا  وبالتال وبالتال   عميه،عميه،  المبي المبي   يكوفيكوف  أفأف

                                                                                                                                                      

ع يمؼ ىع ج فاعيً ػعٌ ىع  ع يمؼ ىع ج فاعيً ػعٌ ىع  ٓبةٔ   ػ ى   ٔ ع ي ايف   أُ مٕ بٌٚ  ٚ   يممؤٙ  ٓيمغن  بئ ع يمدٔيػعٓبةٔ   ػ ى   ٔ ع ي ايف   أُ مٕ بٌٚ  ٚ   يممؤٙ  ٓيمغن  بئ ع يمدٔيػع

 ذكم ىٌ ي ايف    ةع ف٘ ص من يمي،امٗ ف٘   م   ٚ   يممؤٙ . ٓىٌ ّذُ يال ايف   ى  ٙم ٘:ذكم ىٌ ي ايف    ةع ف٘ ص من يمي،امٗ ف٘   م   ٚ   يممؤٙ . ٓىٌ ّذُ يال ايف   ى  ٙم ٘:

ماحدق  ٚ   يممؤٙ  ٙأ ع أً ٙ ًٔ يمياٚغ ىؼَٚ ً ب مذي ج ألً يمياٚغ إذي معو ٙ عٌ ىؼَٚع ً إال بع مَٔع فعإً ماحدق  ٚ   يممؤٙ  ٙأ ع أً ٙ ًٔ يمياٚغ ىؼَٚ ً ب مذي ج ألً يمياٚغ إذي معو ٙ عٌ ىؼَٚع ً إال بع مَٔع فعإً   -

ؼٌٚ ب مذي  ال ٙ يع٘  ؼَٚٚعِ ماحدعق يمميع  بعِج ؼٌٚ ب مذي  ال ٙ يع٘  ؼَٚٚعِ ماحدعق يمميع  بعِج  ؼَِٚٚ ٙ ي٘ مٚاحدق يممي  بِج ف٘  ٌٚ أً يمياٚغ يمي ؼَِٚٚ ٙ ي٘ مٚاحدق يممي  بِج ف٘  ٌٚ أً يمياٚغ يمي

بل ال بع ىٌ  ي ه يمؼنو بِ. َٙظم: د. ىحئد  ي ج يمعٌٙ زك٘ج ق ًٍٔ ػدع يماٚغ ف٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ج بل ال بع ىٌ  ي ه يمؼنو بِ. َٙظم: د. ىحئد  ي ج يمعٌٙ زك٘ج ق ًٍٔ ػدع يماٚغ ف٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ج 

 ٓيمية د  يمي،   إمْٚ  ىٌ قانِ.ٓيمية د  يمي،   إمْٚ  ىٌ قانِ.  110110ج صج ص18241824يميناؼ  يمؼةمٙ ج   ىؼ  يم ٔٙتج يم ٔٙتج يميناؼ  يمؼةمٙ ج   ىؼ  يم ٔٙتج يم ٔٙتج 

مني،عامٗ فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ميعع  ك فٚع   ي عٌ مني،عامٗ فع٘ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يمؼميقع٘ ميعع  ك فٚع   ي عٌ إً  ٚ   يممؤٙع  ٙجؼعل ىعٌ يمؼدعع غٚعم الزه إً  ٚ   يممؤٙع  ٙجؼعل ىعٌ يمؼدعع غٚعم الزه   -

يمي،ععامٗ ىععٌ  ؤٙعع  يمياٚععغ ٓإً مععو ٙععمُج فعع٘  ععٌٚ أً يمغنعع  بئ ععع يمدٔيػععع يمؼ ىعع ج إذي  حددععت يمي،ععامٗ ىععٌ  ؤٙعع  يمياٚععغ ٓإً مععو ٙععمُج فعع٘  ععٌٚ أً يمغنعع  بئ ععع يمدٔيػععع يمؼ ىعع ج إذي  حددععت 

دمٓطِج ٙجؼل يمؼدع ىٔقٔف ً ميع  ثيث  أدْم ىٌ ٓقت  اٌٚ يمغن ج إً مو ٙ ٌ يمغنع  ى ٍؼع ً أٓ ى دٙع ً دمٓطِج ٙجؼل يمؼدع ىٔقٔف ً ميع  ثيث  أدْم ىٌ ٓقت  اٌٚ يمغن ج إً مو ٙ ٌ يمغنع  ى ٍؼع ً أٓ ى دٙع ً 

 أٓ غنن ً ف٘ يمحض ر.أٓ غنن ً ف٘ يمحض ر.

يممؤٙ  ٙ ًٔ يمؼدع غٚم الزه مني،امٗ فحضعج ٓال  ٚ   مناع ئغ فٚيع  ب ػعِ ٓمعو ٙعمُ. ٓ عَص يممؤٙ  ٙ ًٔ يمؼدع غٚم الزه مني،امٗ فحضعج ٓال  ٚ   مناع ئغ فٚيع  ب ػعِ ٓمعو ٙعمُ. ٓ عَص   ف٘  ٚ  ف٘  ٚ    -

( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))ىٌ يدامٕ دٚ  ً مو ٙمُ ك ً معِ ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يمؼميق٘ ػنٖ أٍِ ))ىٌ يدامٕ دٚ  ً مو ٙمُ ك ً معِ 512512( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11يميدم  )يميدم  )

((. ٓفع٘ ((. ٓفع٘ يمهٚ    ٌٚ ٙميُج فإً دع ء قانعِ ٓإً دع ء فضعخ يماٚعغج ٓال  ٚع   مناع ئغ فٚيع  ب ػعِ ٓمعو ٙعمُيمهٚ    ٌٚ ٙميُج فإً دع ء قانعِ ٓإً دع ء فضعخ يماٚعغج ٓال  ٚع   مناع ئغ فٚيع  ب ػعِ ٓمعو ٙعمُ

يميد بععل فععإً مناعع ئغ أٓ يمي،ععامٗ يإلصععاَ د إمععٖ يمغنعع  بئ ععع يمدٔيػععع يمؼ ىعع ج إذي  حددععت دععمٓطِج يميد بععل فععإً مناعع ئغ أٓ يمي،ععامٗ يإلصععاَ د إمععٖ يمغنعع  بئ ععع يمدٔيػععع يمؼ ىعع ج إذي  حددععت دععمٓطِج 

 مَد  يمؼدع.مَد  يمؼدع.

( ( 456456( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )22( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يميةمٗج ٓيميدم  )418418( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11ٓ د بنْ  يميدم  )ٓ د بنْ  يميدم  )  ((1))

 ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.  ((392392ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيميدم  )ر( ىٌ يمي د  )ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيميدم  )ر( ىٌ يمي د  )

 ..9999-9292( د. ػا س  ضٌ يمةميبج ىةع  ص بقج ص ص( د. ػا س  ضٌ يمةميبج ىةع  ص بقج ص ص2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313دد )دد )(/الع(/الع88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ..معقوؿمعقوؿ  بسب بسب   رفضهرفضه  تسبي تسبي   المتناعالمتناع  الشراءالشراء  عفعف  والعدوؿوالعدوؿ  المبي المبي 

  العمػػـالعمػػـ  عػػدـعػػدـ  أفأف  إلػػ إلػػ   ((1))رأ رأ   يػػ ه يػػ ه   يػػة،يػػة،الرؤ الرؤ   لخيػػارلخيػػار  المشػػرعالمشػػرع  إقػػرارإقػػرار  تهييػػدتهييػػد  سػػياؽسػػياؽ  وفػػ وفػػ   
  المشػػرعالمشػػرع  أفأف  اعتبػػاراعتبػػار  عمػػ عمػػ   و لػػؾو لػػؾ  العامػػة،العامػػة،  القواعػػدالقواعػػد  بموجػػ بموجػػ   الغمػػطالغمػػط  عػػفعػػف  مسػػتقؿمسػػتقؿ  أمػػرأمػػر  بػػالمبي بػػالمبي 

  يتجػػػاو يتجػػػاو   المشػػػتر المشػػػتر   رضػػػاءرضػػػاء  عمػػ عمػػ   الحمايػػػةالحمايػػػة  مػػػفمػػػف  أكبػػػرأكبػػػر  قػػدرقػػدر  إضػػػفاءإضػػػفاء  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  بػػرقراربػػرقرار  أرادأراد
   مػػ  مػػ أأ  فػػ فػػ   يعػػديعػػد  المشػػتر المشػػتر   أفأف  إ إ   العامػػة،العامػػة،  القواعػػدالقواعػػد  بموجػػ بموجػػ   الغمػػطالغمػػط  أحكػػاـأحكػػاـ  تكفمتػػهتكفمتػػه  الػػ  الػػ    القػػدرالقػػدر

  الػ  الػ    الحاضػرالحاضػر  الوقػ الوقػ   فػ فػ   األخػ األخػ   وعمػ وعمػ   البيػ ،البيػ ،  عالقػا عالقػا   فػ فػ   الضػعيؼالضػعيؼ  الطػرؼالطػرؼ  األحواؿاألحواؿ
  النػاحيتيفالنػاحيتيف  فػ فػ   والمشػتر والمشػتر   البػا  البػا    بػيفبػيف  المسػاواةالمسػاواة  بانعػداـبانعػداـ  البيػوعالبيػوع  فػ فػ   التعاقػدالتعاقػد  ظػروؼظػروؼ  فيهفيه  تتسـتتسـ

  السػػمعةالسػػمعة  دقػػا ؽدقػػا ؽ  يعمػػـيعمػػـ  محترفػػا  محترفػػا    الغالػػ الغالػػ   فػػ فػػ   البػػا  البػػا    فهصػػب فهصػػب   ،،((المعموماتيػػةالمعموماتيػػة))  والفنيػػةوالفنيػػة  االقتصػػاديةاالقتصػػادية
  ويجهؿويجهؿ  لمسمعةلمسمعة  مستهمكا  مستهمكا    الغال الغال   ف ف   يكوفيكوف  المشتر المشتر   فرففرف  المقابؿالمقابؿ  وف وف   ،،لمبي لمبي   يعرضهايعرضها  الت الت 

  مػفمػف  المشػتر المشػتر   لرضػاءلرضػاء  التقميديػةالتقميديػة  الحمايػةالحمايػة  تجاو تجاو   األمراألمر  استمـ استمـ   ل لؾل لؾ  ومكوناتها،ومكوناتها،  خصا صهاخصا صها
  سػػػالمةسػػػالمة  لضػػػمافلضػػػماف  بػػػالمبي بػػػالمبي   عممػػػهعممػػػه  اشػػػتراطاشػػػتراط  ل امػػػا  ل امػػػا    وأصػػػب وأصػػػب   المعروفػػػةالمعروفػػػة  الرضػػػاءالرضػػػاء  عيػػػو عيػػػو   خػػػالؿخػػػالؿ
  مػ مػ   يتقػاط يتقػاط   بػالمبي بػالمبي   العمػـالعمػـ  مجػاؿمجػاؿ  أفأف    إلػإلػ  ((1))رأ رأ   يػ ه يػ ه   الشهف،الشهف،   ا  ا   وف وف . . وتنوير،وتنوير،  رضا هرضا ه
  يكػػوفيكػػوف  عنػػدماعنػػدما  يظهػػريظهػػر  التقػػاط التقػػاط   وأفوأف  معػػه،معػػه،  يتطػػابؽيتطػػابؽ  والوال  العامػػةالعامػػة  القواعػػدالقواعػػد  بموجػػ بموجػػ   الغمػػطالغمػػط  مجػػاؿمجػػاؿ
  العمػػـالعمػػـ  عػػدـعػػدـ  عػػفعػػف  يسػتقؿيسػتقؿ  الغمػػطالغمػػط  فػػرففػػرف   لػؾ لػؾ  عػػداعػػدا  مػػامػػا  أمػاأمػا  الغمػػط،الغمػػط،  عػػفعػػف  ناشػ ا  ناشػ ا    بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  عػدـعػدـ

   ..المشتر المشتر   لحمايةلحماية  تع ي ا  تع ي ا    بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  شرطشرط  أقرأقر  قدقد  المشرعالمشرع  وأفوأف. . بالمبي بالمبي 
 الرؤيةالرؤية  لخيارلخيار  المشرعالمشرع  إقرارإقرار  ورفضورفض  تأييدتأييد  اتجاهياتجاهي  تقييمتقييم: : ثالثاا ثالثاا 

  مػػفمػػف  األسػػا األسػػا   مػػفمػػف  القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إلقػػرارإلقػػرار  الػػراف الػػراف   االتجػػا،االتجػػا،  سػػاقهسػػاقه  مػػامػػا  إفإف  
 ::أساسيفأساسيف  أمريفأمريف  ف ف   يتمثؿيتمثؿ  مبررا مبررا 

  تسػػػعؼتسػػػعؼ  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  لخيػػػارلخيػػػار  المنظمػػػةالمنظمػػػة  النصػػػو النصػػػو   بػػػهفبػػػهف  القػػػوؿالقػػػوؿ  صػػػحةصػػػحة  عػػػدـعػػػدـ  هػػػوهػػػو  أولهمػػػا،أولهمػػػا،  
  بػالنظربػالنظر  ضػررا  ضػررا    لػهلػه  يسػب يسػب   المبيػ المبيػ   فػ فػ   جوهريػةجوهريػة  رر يػ يػ  صػفةصػفة  فػ فػ    مػط مػط  فػ فػ   يق يق   حيفحيف  المشتر المشتر 

،  تسػػػعفهتسػػػعفه  الال  العامػػػةالعامػػػة  القواعػػػدالقواعػػػد  بموجػػػ بموجػػػ   الغمػػػطالغمػػػط  أحكػػػاـأحكػػػاـ  أفأف  إلػػػ إلػػػ  ،عند ػػػ     أفأف  اعتبػػػاراعتبػػػار  عمػػػ عمػػػ   و لػػػؾو لػػػؾ  عند ػػػ  

                                                           

 ..8989-8282( د. ىحيع  ضٌ ق صوج ىةع  ص بقج ص ص( د. ىحيع  ضٌ ق صوج ىةع  ص بقج ص ص1))

 ..132132( د. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج ىةع  ص بقج ص( د. ٍاٚل إبميّٚو صؼعج ىةع  ص بقج ص2))
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  كػافكػاف  مػامػا  المشػتر المشػتر   أفأف  تبػيفتبػيف  إ اإ ا  التعاقػدالتعاقػد  إلػ إلػ   الػداف الػداف   ف ف    مط مط  لوجودلوجود  آن    آن      موقوفا  موقوفا    يكوفيكوف  العقدالعقد
 ..العقدالعقد  إبراـإبراـ  عندعند  المبي المبي   حقيقةحقيقة  عمـعمـ  لولو  التعاقدالتعاقد  عم عم   ليقدـليقدـ

  لمغمطلمغمط  المشتر المشتر   لمصمحةلمصمحة  العقدالعقد  وقؼوقؼ  جهةجهة  مفمف  صا  صا    المبررالمبرر  ه اه ا  فرففرف  الواق الواق   وف وف   
  الفقػرةالفقػرة  فػ فػ   جػاءجػاء  مػامػا  نطػاؽنطػاؽ  فػ فػ   يػدخؿيػدخؿ  األمػراألمػر  أفأف  اعتبػاراعتبػار  عمػ عمػ   و لػؾو لػؾ  التعاقد،التعاقد،  إل إل   الداف الداف   ف ف 
  إ اإ ا))))  العقػػدالعقػػد  وقػػؼوقػػؼ  إلػػ إلػػ   تػػ ه تػػ ه   التػػ التػػ   العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  مػػفمػػف( ( 111111))  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف( ( 33))

  يعتبرهػػػايعتبرهػػػا  أفأف  بػػػالغمطبػػػالغمط  يتمسػػػؾيتمسػػػؾ  الػػػ  الػػػ    لممتعاقػػػدلممتعاقػػػد  ال ال المعػػػامالمعػػػام  ن اهػػػةن اهػػػة  تبػػػي تبػػػي   أمػػػورأمػػػور  فػػػ فػػػ    مػػػط مػػػط  وقػػػ وقػػػ 
  فػػػ فػػػ   حتػػػ حتػػػ   لممشػػػتر لممشػػػتر   بالنسػػػبةبالنسػػػبة  مشػػػكمةمشػػػكمة  تثػػػورتثػػػور  فػػػالفػػػال  وبالتػػػال وبالتػػػال   ،،((1))((((لمتعاقػػػدلمتعاقػػػد  ضػػػروريةضػػػرورية  عناصػػػرعناصػػػر
  الػداف الػداف   فػ فػ   الغمػطالغمػط  إطارإطار  ف ف   بدبد  الال   لؾ لؾ  م م   ولكفولكف. . الرؤيةالرؤية  لخيارلخيار  المنظمةالمنظمة  النصو النصو    يا  يا 
  أفأف  لػهلػه  يمكػفيمكػف  الال    المشػتر المشػتر   أفأف  كمػاكمػا  الغمػط،الغمػط،  ف ف   وقوعهوقوعه  برثبا برثبا   المشتر المشتر   يقوـيقوـ  أفأف  التعاقدالتعاقد  إل إل 

  كػػافكػػاف  أوأو  بػػهبػػه  عمػػـعمػػـ  عمػػ عمػػ   كػػافكػػاف  أوأو  الغمػػطالغمػػط  نفػػ نفػػ   فػػ فػػ   وقػػ وقػػ   قػػدقػػد  البػػا  البػػا    كػػافكػػاف  إ اإ ا  إالإال  بػػالغمطبػػالغمط  يتمسػػؾيتمسػػؾ
  الال  الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  اسػتعماؿاسػتعماؿ  فػ فػ   فرنػهفرنػه  المقابػؿالمقابػؿ  وفػ وفػ . . الغمػطالغمػط  وجػودوجػود  يتبػيفيتبػيف  أفأف  عميػهعميػه  السهؿالسهؿ  مفمف

  كمػاكمػا  القػانوف،القػانوف،  يفترضػهيفترضػه  بػؿبػؿ  الغمػط،الغمػط،  فػ فػ   وقوعػهوقوعػه  إثبػا إثبػا   المشتر المشتر   مفمف  يطم يطم   والوال   لؾ، لؾ،  يشترطيشترط
 . .  لؾ لؾ  يافيافبب  لنالنا  سبؽسبؽ

  فػ فػ   وقوعػهوقوعػه  بعػدـبعػدـ  الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  استعمالهاستعماله  ف ف   المشتر المشتر   قيدقيد  قدقد  المشرعالمشرع  أفأف  وثانيهما،وثانيهما،  
  الصػػفةالصػػفة  عمػػ عمػػ   وظهػػور،وظهػػور،  البيػػ البيػػ   عقػػدعقػػد  فػػ فػػ   المبيػػ المبيػػ   وصػػؼوصػػؼ  تحقػػؽتحقػػؽ  بعػػدـبعػػدـ  تقييػػد،تقييػػد،  خػػالؿخػػالؿ  مػػفمػػف  الغمػػطالغمػػط
  بهػػابهػػا  وصػػؼوصػػؼ  التػػ التػػ   األوصػػاؼاألوصػػاؼ   يػػر يػػر  عمػػ عمػػ   المبيػػ المبيػػ   ظهػػورظهػػور  أفأف  إلػػ إلػػ   بػػالنظربػػالنظر  بهػػا،بهػػا،  وصػػؼوصػػؼ  التػػ التػػ 
  إلػػػ إلػػػ   إسػػػتنادا  إسػػػتنادا    العقػػػدالعقػػػد  يوقػػػؼيوقػػػؼ  المشػػػتر المشػػػتر   نظػػػرنظػػػر  فػػػ فػػػ   يػػػ يػػػ المبالمب  فػػػ فػػػ   جوهريػػػةجوهريػػػة  صػػػفةصػػػفة  فػػػ فػػػ   خط ػػػا  خط ػػػا    يعػػػديعػػػد

 ..الغمطالغمط  ف ف   العامةالعامة  القواعدالقواعد

  أفأف  إلػػػ إلػػػ   بػػػالنظربػػػالنظر  سػػػميـسػػػميـ  أسػػػا أسػػػا   عمػػػ عمػػػ   يقػػػوـيقػػػوـ  الال  باعتبػػػار،باعتبػػػار،  عميػػػهعميػػػه  الػػػردالػػػرد  تػػػـتػػػـ  المبػػػررالمبػػػرر  وهػػػ اوهػػػ ا  
  ف ف   جوهريةجوهرية  صفةصفة  ف ف    مط مط  ف ف   وقوعهوقوعه  اشتراطاشتراط  دوفدوف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  استعماؿاستعماؿ  يمكنهيمكنه  المشتر المشتر 
  المبيػ المبيػ   فيهػافيهػا  يوصػؼيوصػؼ  الال  التػ التػ   الحػاال الحػاال   فػ فػ   حتػ حتػ   لممشػتر لممشػتر   يثبػ يثبػ   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  وأفوأف  المبي ،المبي ،
  المبيػػ المبيػػ   وصػػؼوصػػؼ  حالػػةحالػػة  فػػ فػػ   لممشػػتر لممشػػتر   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  ثبػػو ثبػػو   عػػدـعػػدـ  سػػب سػػب   أفأف  كمػػاكمػػا  التعاقػػد،التعاقػػد،  وقػػ وقػػ 

                                                           

( ىعٌ ( ىعٌ 11( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓيميدعم  )( ىٌ يمدع ًٍٔ يميععٍ٘ يميةعمٗج ٓيميدعم  )121121( ىٌ يمي د  )( ىٌ يمي د  )11( ٓ د بنْ  ىغ يمي   ج يميدم  )( ٓ د بنْ  ىغ يمي   ج يميدم  )1))

 ( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يماحمَٙ٘.9494( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )( ىٌ يمد ًٍٔ يميعٍ٘ يم ٔٙا٘ج ٓيمي د  )142142  )  )يمي ديمي د
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  بالشػراءبالشػراء  تقيػدتقيػد  قػدقػد  المشػتر المشػتر   أفأف  إلػ إلػ   راجػ راجػ   بهػابهػا  وصػؼوصػؼ  الت الت   الصفةالصفة  عم عم   وظهور،وظهور،  البي البي   وق وق 
  عميػػػه،عميػػػه،  المتفػػػؽالمتفػػػؽ  الوصػػػؼالوصػػػؼ  عمػػػ عمػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   ظهػػػرظهػػػر  إ اإ ا  وبالتػػػال وبالتػػػال   أرادهػػػا،أرادهػػػا،  التػػػ التػػػ   األوصػػػاؼاألوصػػػاؼ  حسػػػ حسػػػ 

  والتعاقػػػدوالتعاقػػػد  المبيػػ المبيػػ   رفضػػهرفضػػه  تسػػبي تسػػبي   إمكػػافإمكػػاف  لعػػدـلعػػدـ  الشػػػراءالشػػػراء  عػػفعػػف  والعػػدوؿوالعػػدوؿ  المبيػػ المبيػػ   ردرد  عميػػهعميػػه  تنػػ تنػػ امام
 ..((1))معقوؿمعقوؿ  بسب بسب 

  إلقػػػػرارإلقػػػػرار  الػػػراف الػػػراف   االتجػػػػا،االتجػػػػا،  سػػػاقهاسػػػاقها  التػػػػ التػػػػ   المبػػػررا المبػػػررا   أفأف  أعػػػػال،أعػػػػال،  العػػػر العػػػر   مػػػػفمػػػػف  ويظهػػػرويظهػػػر  
  وفػػػػ وفػػػػ . . وجهتػػػهوجهتػػػه  دعػػػػـدعػػػػـ  فػػػ فػػػ   تسػػػػعؼتسػػػػعؼ  والوال  متػػػيفمتػػػيف  أسػػػا أسػػػا   عمػػػػ عمػػػػ   تقػػػوـتقػػػوـ  الال  الرؤيػػػػةالرؤيػػػػة  لخيػػػارلخيػػػار  المشػػػرعالمشػػػرع
  الال  القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إلقػػرارإلقػػرار  المؤيػػدالمؤيػػد  االتجػػا،االتجػػا،  دهػػادهػػاأور أور   التػػ التػػ   المبػػررا المبػػررا   فػػرففػػرف  المقابػػؿ،المقابػػؿ،

  فػ فػ   المشػرعالمشػرع  موقػؼموقػؼ  بتػدعيـبتػدعيـ  كفيمػةكفيمػة  فهػ فهػ   وبالتػال وبالتػال   ووجاهتهػا،ووجاهتهػا،  صػوابهاصػوابها  مػفمػف  االنتقػا االنتقػا   يمكفيمكف
  العامةالعامة  القواعدالقواعد  فيهفيه  تعج تعج   نطاؽنطاؽ  ف ف   المشتر المشتر   لحمايةلحماية  األصؿاألصؿ  حي حي   مفمف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إقرارإقرار
  الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  العراقػ العراقػ   مشػرعمشػرعالال  تنظػيـتنظػيـ  فػرففػرف   لػؾ لػؾ  ومػ ومػ . . الحمايػةالحمايػة  تمػؾتمػؾ  تحقيػؽتحقيػؽ  عػفعػف  الغمطالغمط  ف ف 
  نتهػاء  نتهػاء  واوا  بهحكامػهبهحكامػه  ومرورا  ومرورا    تسميتهتسميته  مفمف  بتداء  بتداء  اا  عدة،عدة،  أوجهأوجه  مفمف  معيبا  معيبا    جاءجاء  المدن المدن   القانوفالقانوف  ف ف 

  النحػوالنحػو  وعم وعم   لهله  المنظمةالمنظمة  النصو النصو   بتعديؿبتعديؿ  المشرعالمشرع  تدخؿتدخؿ  يتطم يتطم   ال  ال    األمراألمر  بمسقطاته،بمسقطاته،
 . . الدراسةالدراسة  ه ،ه ،  ثناياثنايا  ف ف   اقتراحهاقتراحه  تـتـ  ال  ال  
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 الخاتمة
سػػتنتاجا  عػػدة، كمػػا قػػدمنا فػػ  خضػػمها سػػتنتاجا  عػػدة، كمػػا قػػدمنا فػػ  خضػػمها اادراسػػة إلػػ  دراسػػة إلػػ  توصػػمنا مػػف خػػالؿ هػػ ، التوصػػمنا مػػف خػػالؿ هػػ ، ال  

توصيا  معينة بشػهف بعػ  مواضػيعها، وقػد  كرنػا جمهػا فػ  ثنايػا الدراسػة، وفيمػا يػهت  توصيا  معينة بشػهف بعػ  مواضػيعها، وقػد  كرنػا جمهػا فػ  ثنايػا الدراسػة، وفيمػا يػهت  
 نبيف أهمها:نبيف أهمها:

 الستنتاجاتالستنتاجاتأولا: أولا: 

  بمعنػا،بمعنػا،  العراقػ العراقػ   المدن المدن   القانوفالقانوف  ف ف   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  مجاؿمجاؿ  ف ف ( ( الرؤيةالرؤية))  اصطالحاصطالح  يرديرد  لـلـ -11
  عمػـعمػـ  أ أ   وم ايػا،،وم ايػا،،  المبي المبي   خصا  خصا    عم عم   الوقوؼالوقوؼ  هوهو  مجا  مجا    بمعن بمعن   وردورد  بؿبؿ  الحقيق الحقيق 
  أوأو  سػػػم سػػػم   أوأو  شػػػـشػػػـ  أوأو  لمػػػ لمػػػ   مػػػفمػػػف  بغيرهػػػابغيرهػػػا  أوأو  بالرؤيػػػةبالرؤيػػػة  يتحقػػػؽيتحقػػػؽ  والػػػ  والػػػ    بػػػالمبي بػػػالمبي   المشػػػتر المشػػػتر 
. . الرؤيػةالرؤيػة  مقػاـمقػاـ  يقػوـيقػوـ  وصفا  وصفا    البي البي   عقدعقد  ف ف   بوصفهبوصفه  أوأو  المبي ،المبي ،  حس حس   عم عم   و لؾو لؾ  ت وؽ،ت وؽ،

  بيػػ بيػػ المالم  لطبيعػػةلطبيعػػة  بػػالنظربػػالنظر  الحقيقػػ الحقيقػػ   بمعناهػػابمعناهػػا  بالرؤيػػةبالرؤيػػة  يتحقػػؽيتحقػػؽ  الال  قػػدقػػد  بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  أفأف  بػػؿبػػؿ
نمػػا نمػػاوا    بػػهبػػه  وحػػادوحػػاد( ( الرؤيػػةالرؤيػػة))  لفػػظلفػػظ  اسػػتخدـاسػػتخدـ  العراقػػ العراقػػ   المشػػرعالمشػػرع  فػػرففػػرف  وبالتػػال وبالتػػال . . بغيرهػػابغيرهػػا  يتحقػػؽيتحقػػؽ  وا 
  فػػ فػػ   األصػػؿاألصػػؿ  وألفوألف  ،،((بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ))  هػػوهػػو  مجػػا  مجػػا    آخػػرآخػػر  معنػػ معنػػ   إلػػ إلػػ   الحقيقػػ الحقيقػػ   معنػػا،معنػػا،  عػػفعػػف

  اسػػتخداـاسػػتخداـ  وألفوألف  الحقيقػػة،الحقيقػػة،  تعػػ ر تعػػ ر   إ اإ ا  إالإال  المجػػا المجػػا   إلػػ إلػػ   يصػػاريصػػار  الال  وأنػػهوأنػػه  الحقيقػػة،الحقيقػػة،  الكػػالـالكػػالـ
رادة( ( الرؤيػػػةالرؤيػػػة))  لفػػػظلفػػػظ رادةوا    تفاديػػػهتفاديػػػه  ببسػػػاطةببسػػػاطة  يمكػػػفيمكػػػف  لبسػػػا  لبسػػػا     اتػػػه اتػػػه  فػػػ فػػػ   يثيػػػريثيػػػر  بػػػهبػػػه  رهػػػارهػػػاو يو ي  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  وا 

  إلػ إلػ   الصيرورةالصيرورة  تجن تجن   األول األول   مفمف  فرنهفرنه  حقيقة ،حقيقة ،  المرادالمراد  المعن المعن   يفيديفيد  اصطالحاصطالح  باستخداـباستخداـ
 ..مجا ا  مجا ا    الرؤيةالرؤية  مفمف  المرادالمراد  لبيافلبياف  خا خا   ن ن   إيرادإيراد  إل إل   الحاجةالحاجة  بالتال بالتال   لتنتف لتنتف   المجا ،المجا ،

  القػانوفالقػانوف  فػ فػ   الػواردةالػواردة  التسػميةالتسػمية  مػفمػف  الصػوا الصػوا   إلػ إلػ   أدنػ أدنػ ( ( بػالمبي بػالمبي   العمػـالعمػـ  خيارخيار))  تسميةتسمية  إفإف -11
ف(. (. الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار))  فػػ فػػ   والمتمثمػػةوالمتمثمػػة  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن  فوا    هػػ ،هػػ ،  فػػ فػػ   المقارنػػةالمقارنػػة  محػػؿمحػػؿ  القػػوانيفالقػػوانيف  وا 
  خيػػػارخيػػػار  تسػػػميةتسػػػمية  تػػػردتػػػرد  لػػػـلػػػـ  إ إ   العراقػػػ ،العراقػػػ ،  المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف  توفيقػػػا  توفيقػػػا    أكثػػػرأكثػػػر  جػػػاء جػػػاء   الدراسػػػةالدراسػػػة
  والقػػػانوفوالقػػػانوف  الكػػػويت الكػػػويت   المػػػدن المػػػدن   والقػػػانوفوالقػػػانوف  المصػػػر المصػػػر   المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  مػػػفمػػػف  كػػػؿكػػػؿ  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة
  عػػمما  عػػمما    بػػالمبي بػػالمبي   المشػتر المشػتر   عمػـعمػـ   لػؾ لػؾ  مػفمػف  بدال  بدال    القوانيفالقوانيف  ه ،ه ،  واشترط واشترط   البحرين ،البحرين ،  المدن المدن 
 . . كافيا  كافيا  

  مفمف  تعدتعد  حاال حاال    كر كر  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  سقوطسقوط  حاال حاال   تعدادتعداد  سياؽسياؽ  ف ف   العراق العراق   المشرعالمشرع  إفإف -33
إقرار المشتر  ف  عقػد البيػ  أنػه إقرار المشتر  ف  عقػد البيػ  أنػه   حالةحالة  عم عم    لؾ لؾ  وينطبؽوينطبؽ  الرؤية،الرؤية،  خيارخيار  ثبو ثبو   موان موان 
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الشػػ ء فػػ  عقػػد البيػػ  وصػػفا  يقػػوـ مقػػاـ الشػػ ء فػػ  عقػػد البيػػ  وصػػفا  يقػػوـ مقػػاـ قػػد رأ  المبيػػ  وقبمػػه بحالتػػه وحالػػة وصػػؼ قػػد رأ  المبيػػ  وقبمػػه بحالتػػه وحالػػة وصػػؼ 
  واض واض   الفرؽالفرؽ  أفأف  مفمف  الر ـالر ـ  عم عم   و لؾو لؾ  ،،الرؤية وظهور، عم  الصفة الت  وصؼ بهاالرؤية وظهور، عم  الصفة الت  وصؼ بها

  ثبوتػػهثبوتػػه  مػػفمػػف  بػػدبػػد  الال  الخيػػارالخيػػار  يسػػقطيسػػقط  فمكػػ فمكػػ   سػػقوطه،سػػقوطه،  وبػػيفوبػػيف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  ثبػػو ثبػػو   عػػدـعػػدـ  بػػيفبػػيف
  خيػارخيػار  ثبػو ثبػو   عػدـعػدـ  حالػةحالػة  فػ فػ   ولكػفولكػف   لػؾ، لػؾ،  بعػدبعػد  سػقوطهسػقوطه  يوجػ يوجػ   مػامػا  وقػوعوقػوع  ثـثـ  ومفومف  بداية ،بداية ،
 . . بسقوطهبسقوطه  القوؿالقوؿ  يمكفيمكف  الال  فرنهفرنه  سا سا األاأل  مفمف  الرؤيةالرؤية

  القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   البيػػ البيػػ   عقػػدعقػػد  فػػ فػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إقػػرارإقػػرار  جػػدو جػػدو   بصػػددبصػػدد  تجاهػػافتجاهػػافاا  الفقػػهالفقػػه  يتنػػا عيتنػػا ع -00
  وجػػودوجػػود  اعتبػػاراعتبػػار  عمػػ عمػػ   و لػػؾو لػػؾ  ،،  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إقػػرارإقػػرار  فػػ فػػ   ضػػرورةضػػرورة  يػػر يػػر   الال  أولهمػػاأولهمػػا  المػػدن ،المػػدن ،
. . الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  وجػػودوجػػود  إلػػ إلػػ   الحاجػػةالحاجػػة  إقرارهػػاإقرارهػػا  ُيبػػؽُيبػػؽ  الال  المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   ُأخػػر ُأخػػر   مفػػاهيـمفػػاهيـ

  فػ فػ   البي البي   عقدعقد  ف ف   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إقرارإقرار  ف ف   الثان الثان   تجا،تجا،االاال  ير ير    لؾ، لؾ،  مفمف  العك العك   م م وعوع
  فيػػػهفيػػػه  تعجػػػ تعجػػػ   معينػػػا  معينػػػا    نطاقػػػا  نطاقػػػا    هنػػػاؾهنػػػاؾ  أفأف  اعتبػػػاراعتبػػػار  عمػػػ عمػػػ   و لػػػؾو لػػػؾ  يبػػػرر،،يبػػػرر،،  مػػػامػػػا  المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف
 ..الرؤيةالرؤية  خيارخيار   يا  يا   ف ف   لممشتر لممشتر   الحمايةالحماية  تحقيؽتحقيؽ  عفعف  المدن المدن   القانوفالقانوف  نصو نصو 

ف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إفإف -99 فوا    حالػةحالػة  فػ فػ   الغمػطالغمػط  أفأف  إالإال  الغمػط،الغمػط،  فكػرةفكػرة  عمػ عمػ   أساسػهأساسػه  فػ فػ   يقػوـيقػوـ  كافكاف  وا 
  قاسػػػػمهاقاسػػػػمها  عػػػػدةعػػػػدة  وجػػػػو،وجػػػػو،  مػػػػفمػػػػف  العامػػػػةالعامػػػػة  القواعػػػػدالقواعػػػػد  بموجػػػػ بموجػػػػ   الغمػػػػطالغمػػػػط  عػػػػفعػػػػف  يتميػػػػ يتميػػػػ   الرؤيػػػػةالرؤيػػػػة  خيػػػػارخيػػػػار

. . الغمػطالغمػط  فػ فػ   العامػةالعامػة  القواعػدالقواعػد  تقررهاتقررها  الت الت   تمؾتمؾ  مفمف  لممشتر لممشتر   أكثرأكثر  حقوؽحقوؽ  إقرارإقرار  المشترؾالمشترؾ
 ::اآلتيةاآلتية  المجاال المجاال   ف ف   تحديدا  تحديدا     لؾ لؾ  ويتمثؿويتمثؿ
   مط مط  يوجديوجد  لـلـ  ولوولو  الشراءالشراء  عفعف  وؿوؿوالعدوالعد  المبي المبي   ردرد  لممشتر لممشتر   يتي يتي   الرؤيةالرؤية  خيارخيار  إفإف  -

 . . العامةالعامة  القواعدالقواعد  بموج بموج   الغمطالغمط  بعك بعك   و لؾو لؾ  المبي ،المبي ،  ف ف   جوهريةجوهرية  صفةصفة  ف ف 

  ويكفػ ويكفػ   إثباتػه،إثباتػه،  مػفمػف  المشػتر المشػتر   ويعفػ ويعفػ   القػانوفالقػانوف  يفترضهيفترضه  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  ف ف   الغمطالغمط  إفإف  -
  الال  العامةالعامة  القواعدالقواعد  بموج بموج   الغمطالغمط  فرففرف  المقابؿالمقابؿ  وف وف . . بقولهبقوله  يصدؽيصدؽ  حت حت   المشتر المشتر   يدعيهيدعيه  أفأف

نما  وفوفالقانالقان  يفترضهيفترضه نماوا     ..برثباتهبرثباته  يقوـيقوـ  أفأف  يدعيهيدعيه  مفمف  عم عم   ينبغ ينبغ   وا 

  أفأف  الغمػػطالغمػػط  فػػ فػػ   وقػػ وقػػ   الػػ  الػػ    لممتعاقػػدلممتعاقػػد  يجػػو يجػػو   الال  العامػػةالعامػػة  القواعػػدالقواعػػد  بموجػػ بموجػػ   الغمػػطالغمػػط  فػػ فػػ   -
  أوأو  بػػهبػػه  عمػـعمػـ  عمػػ عمػػ   كػافكػاف  أوأو  الغمػػطالغمػػط  نفػ نفػ   فػػ فػػ   وقػ وقػ   قػػدقػػد  اآلخػراآلخػر  المتعاقػػدالمتعاقػػد  كػافكػاف  إ اإ ا  إالإال  بػػهبػػه  يتمسػؾيتمسػؾ

 . . الرؤيةالرؤية  ارارخيخي  ف ف    لؾ لؾ  يشترطيشترط  الال  بينمابينما. . الغمطالغمط  وجودوجود  يتبيفيتبيف  أفأف  عميهعميه  السهؿالسهؿ  مفمف  كافكاف
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  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  اسػػتعماؿاسػػتعماؿ  فػػ فػػ   المشػػتر المشػػتر   قّيػػدقّيػػد  قػػدقػػد  المشػػرعالمشػػرع  بػػهفبػػهف  القػػوؿالقػػوؿ  الصػػوا الصػػوا   مػػفمػػف  لػػي لػػي  -77
  فػ فػ   المشػتر المشػتر   قّيػدقّيػد  قػدقػد  العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  أفأف  أسػا أسػا   عمػ عمػ   الغمػطالغمػط  فػ فػ   وقوعهوقوعه  بعدـبعدـ

  تمػػؾتمػػؾ  عمػػ عمػػ   وظهػور،وظهػور،  البيػػ البيػػ   عقػػدعقػػد  فػ فػ   المبيػػ المبيػػ   وصػؼوصػؼ  تحقػػؽتحقػػؽ  بعػػدـبعػػدـ  الرؤيػةالرؤيػة  خيػػارخيػػار  اسػتعمالهاسػتعماله
  فػػ فػػ   خط ػػا  خط ػػا    يعػػديعػػد  بهػػابهػػا  وصػػؼوصػػؼ  التػػ التػػ   األوصػػاؼاألوصػػاؼ   يػػر يػػر  عمػػ عمػػ   المبيػػ المبيػػ   ظهػػورظهػػور  وأفوأف  الصػػفة،الصػػفة،
  العامػةالعامػة  القواعػدالقواعػد  إلػ إلػ   إسػتنادا  إسػتنادا    العقػدالعقػد  يوقػؼيوقػؼ  المشػتر المشػتر   نظػرنظػر  ف ف   المبي المبي   ف ف   جوهريةجوهرية  صفةصفة
  اسػتعمالهاسػتعماله  لػهلػه  أفأف  بؿبؿ  الرؤية،الرؤية،  خيارخيار  استعماؿاستعماؿ  ف ف   مقيدمقيد   ير ير  المشتر المشتر   أفأف  إ إ   الغمط،الغمط،  ف ف 
  يثبػػ يثبػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  فخيػػارفخيػػار  المبيػػ ،المبيػػ ،  فػػ فػػ   جوهريػػةجوهريػػة  صػػفةصػػفة  فػػ فػػ    مػػط مػػط  فػػ فػػ   وقػػ وقػػ   قػػدقػػد  يكػػفيكػػف  لػػـلػػـ  ولػػوولػػو
  وأفوأف  التعاقػد،التعاقػد،  عنػدعنػد  المبيػ المبيػ   فيهػافيهػا  يوصػؼيوصػؼ  الال  التػ التػ   الحػاال الحػاال   فػ فػ   مطمقػةمطمقػة  بصورةبصورة  شتر شتر لمملمم

  البيػػػ البيػػػ   عقػػػدعقػػػد  فػػػ فػػػ   المبيػػػ المبيػػػ   وصػػػؼوصػػػؼ  حالػػػةحالػػػة  فػػػ فػػػ   لممشػػػتر لممشػػػتر   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  ثبػػػو ثبػػػو   عػػػدـعػػػدـ  سػػػب سػػػب 
  حسػ حسػ   بالشراءبالشراء  تقيدتقيد  قدقد  المشتر المشتر   أفأف  إل إل   يعوديعود  بهبه  وصؼوصؼ  ال  ال    الوصؼالوصؼ  عم عم   وظهور،وظهور،

  عميػػه،عميػػه،  المبيػػ المبيػػ   يكػػوفيكػػوف  أفأف  فػػ فػػ   ير ػػ ير ػػ   مػػامػػا  حقيقػػةحقيقػػة  بػػ لؾبػػ لؾ  فػػهظهرفػػهظهر  أرادهػػا،أرادهػػا،  التػػ التػػ   األوصػػاؼاألوصػػاؼ
  والعػػدوؿوالعػػدوؿ  المبيػػ المبيػػ   ردرد  عميػػهعميػػه  امتنػػ امتنػػ   المطمػػو ،المطمػػو ،  الوصػػؼالوصػػؼ  عمػػ عمػػ   المبيػػ المبيػػ   ظهػػرظهػػر  إ اإ ا  وبالتػػال وبالتػػال 

 ..معقوؿمعقوؿ  بسب بسب   رفضهرفضه  تسبي تسبي   المتناعالمتناع  الشراءالشراء  عفعف
  يقػػ يقػػ   حػػيفحػػيف  الرؤيػػةالرؤيػػة  لخيػػارلخيػػار  المنظمػػةالمنظمػػة  النصػػو النصػػو   ضػػرورةضػػرورة  بعػػدـبعػػدـ  القػػوؿالقػػوؿ  الصػػوا الصػػوا   مػػفمػػف  لػػي لػػي  -66

  أفأف  إل إل   بالنظربالنظر  ضررا  ضررا    لهله  يسب يسب   المبي المبي   ف ف   جوهريةجوهرية   ير ير  صفةصفة  ف ف    مط مط  ف ف   المشتر المشتر 
  مػامػا  المشػتر المشػتر   أفأف  تبػيفتبػيف  إ اإ ا  التعاقػدالتعاقػد  إلػ إلػ   الػداف الػداف   فػ فػ    مػط مػط  لوجودلوجود  آن    آن      موقوفا  موقوفا    يكوفيكوف  العقدالعقد
  إطػارإطػار  فػ فػ   ألنػهألنػه  و لػؾو لػؾ  العقػد،العقػد،  إبػراـإبػراـ  عنػدعنػد  المبيػ المبيػ   حقيقػةحقيقػة  عمػـعمػـ  لػولػو  التعاقدالتعاقد  عم عم   ليقدـليقدـ  كافكاف
  كمػاكمػا  الغمط،الغمط،  ف ف   وقوعهوقوعه  برثبا برثبا   المشتر المشتر   يقوـيقوـ  أفأف  يتوج يتوج   التعاقدالتعاقد  إل إل   الداف الداف   ف ف   الغمطالغمط
  الغمطالغمط  نف نف   ف ف   وق وق   قدقد  البا  البا    كافكاف  إ اإ ا  إالإال  بالغمطبالغمط  يتمسؾيتمسؾ  أفأف  لهله  يمكفيمكف  الال  ر ر المشتالمشت  أفأف
  المقابػؿالمقابػؿ  وفػ وفػ . . الغمػطالغمػط  وجػودوجػود  يتبػيفيتبػيف  أفأف  عميػهعميػه  السػهؿالسػهؿ  مػفمػف  كػافكػاف  أوأو  بػهبػه  عمػـعمػـ  عم عم   كافكاف  أوأو

 .. لؾ لؾ  يشترطيشترط  الال  الرؤيةالرؤية  خيارخيار  استعماؿاستعماؿ  ف ف   فرنهفرنه
  عمػ عمػ   تقػوـتقػوـ  الال  الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  المشػرعالمشػرع  إلقػرارإلقػرار  الػراف الػراف   تجا،تجا،االاال  ساقهاساقها  الت الت   المبررا المبررا   إفإف -11

  أوردهػػاأوردهػػا  التػػ التػػ   المبػػررا المبػػررا   فػػرففػػرف  المقابػػؿ،المقابػػؿ،  وفػػ وفػػ . . وجهتػػهوجهتػػه  دعػػـدعػػـ  فػػ فػػ   تسػػعؼتسػػعؼ  والوال  متػػيفمتػػيف  أسػػا أسػػا 
  صػػػوابهاصػػػوابها  مػػػفمػػػف  االنتقػػػا االنتقػػػا   يمكػػػفيمكػػػف  الال  القػػػانوفالقػػػانوف  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  إلقػػػرارإلقػػػرار  المؤيػػػدالمؤيػػػد  جػػػا،جػػػا،االتاالت

  مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إقػػرارإقػػرار  فػػ فػػ   المشػػرعالمشػػرع  موقػػؼموقػػؼ  بتػػدعيـبتػػدعيـ  كفيمػػةكفيمػػة  فهػػ فهػػ   وبالتػػال وبالتػػال   ووجاهتهػػا،ووجاهتهػػا،
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  عػػفعػػف  الغمػػطالغمػػط  فػػ فػػ   العامػػةالعامػػة  القواعػػدالقواعػػد  فيػػهفيػػه  تعجػػ تعجػػ   نطػػاؽنطػػاؽ  فػػ فػػ   المشػػتر المشػػتر   لحمايػػةلحمايػػة  األصػػؿاألصػػؿ  حيػػ حيػػ 
  القػانوفالقػانوف  فػ فػ   الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  العراقػ العراقػ   المشرعالمشرع  تنظيـتنظيـ  فرففرف   لؾ لؾ  وم وم . . الحمايةالحماية  تمؾتمؾ  تحقيؽتحقيؽ
  نتهػػػاء  نتهػػػاء  واوا  بهحكامػػػهبهحكامػػػه  ومػػػرورا  ومػػػرورا    تسػػػميتهتسػػػميته  مػػػفمػػػف  بتػػػداء  بتػػػداء  اا  عػػػدة،عػػػدة،  أوجػػػهأوجػػػه  مػػػفمػػػف  معيبػػػا  معيبػػػا    جػػػاءجػػػاء  المػػػدن المػػػدن 

 ..بمسقطاتهبمسقطاته
 التوصياتالتوصيات: : ثانياا ثانياا 

  مػػػفمػػػف  بػػػدال  بػػػدال    العراقػػػ العراقػػػ   المػػػدن المػػػدن   ففالقػػػانو القػػػانو   فػػػ فػػػ ( ( بػػػالمبي بػػػالمبي   العمػػػـالعمػػػـ  خيػػػارخيػػػار))  تسػػػميةتسػػػمية  بتبنػػػ بتبنػػػ   نوصػػػ نوصػػػ  -11
  فػػػ فػػػ   الحقيقػػ الحقيقػػ   بمعنػػا،بمعنػػا،  يػػرديػػرد  لػػـلػػـ( ( الرؤيػػػةالرؤيػػػة))  اصػػطالحاصػػطالح  ألفألف  و لػػؾو لػػؾ  ،،((الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار))  تسػػميةتسػػمية
  عمػػػ عمػػػ   الوقػػػوؼالوقػػػوؼ  هػػػوهػػػو  مجػػػا  مجػػػا    بمعنػػػ بمعنػػػ   وردورد  بػػػؿبػػػؿ  القػػػانوفالقػػػانوف   لػػػؾ لػػػؾ  فػػػ فػػػ   الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  مجػػػاؿمجػػػاؿ

  بغيرهػابغيرهػا  أوأو  بالرؤيػةبالرؤيػة  يتحقػؽيتحقػؽ  وال  وال    بالمبي بالمبي   المشتر المشتر   عمـعمـ  أ أ   وم ايا،،وم ايا،،  المبي المبي   خصا  خصا  
  عقػدعقػد  فػ فػ   بوصػفهبوصػفه  أوأو  المبيػ ،المبيػ ،  حسػ حسػ   عمػ عمػ   و لػؾو لػؾ  تػ وؽ،تػ وؽ،  أوأو  سػم سػم   أوأو  شػـشػـ  أوأو  لم لم   مفمف

  بمعناهػػابمعناهػػا  بالرؤيػػةبالرؤيػػة  يتحقػػؽيتحقػػؽ  الال  قػػدقػػد  بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  أفأف  بػػؿبػػؿ. . الرؤيػػةالرؤيػػة  مقػػاـمقػػاـ  يقػػوـيقػػوـ  وصػػفا  وصػػفا    البيػػ البيػػ 
نمػػا  المبيػػ المبيػػ   لطبيعػػةلطبيعػػة  بػػالنظربػػالنظر  الحقيقػػ الحقيقػػ  نمػػاوا    العراقػػ العراقػػ   المشػػرعالمشػػرع  فػػرففػػرف  وبالتػػال وبالتػػال . . بغيرهػػابغيرهػػا  يتحقػػؽيتحقػػؽ  وا 
  العمـالعمـ))  هوهو  مجا  مجا    آخرآخر  معن معن   إل إل   الحقيق الحقيق   معنا،معنا،  عفعف  بهبه  وحادوحاد( ( الرؤيةالرؤية))  لفظلفظ  استخدـاستخدـ
  تع ر تع ر   إ اإ ا  إالإال  المجا المجا   إل إل   يصاريصار  الال  وأنهوأنه  الحقيقة،الحقيقة،  الكالـالكالـ  ف ف   األصؿاألصؿ  وألفوألف  ،،((بالمبي بالمبي 

رادة( ( الرؤيػػةالرؤيػػة))  لفػػظلفػػظ  اسػػتخداـاسػػتخداـ  وألفوألف  الحقيقػػة،الحقيقػػة، رادةوا    لبسػػا  لبسػػا     اتػػه اتػػه  فػػ فػػ   يثيػػريثيػػر  بػػهبػػه  و يرهػػاو يرهػػا  الرؤيػػةالرؤيػػة  وا 
  األولػ األولػ   مػفمػف  فرنهفرنه  حقيقة ،حقيقة ،  المرادالمراد  المعن المعن   يفيديفيد  اصطالحاصطالح  باستخداـباستخداـ  تفاديهتفاديه  ببساطةببساطة  يمكفيمكف
  المػػرادالمػػراد  لبيػػافلبيػػاف  خػػا خػػا   نػػ نػػ   إلػػ إلػػ   الحاجػػةالحاجػػة  عند ػػ   عند ػػ     لتنتفػػ لتنتفػػ   المجػػا ،المجػػا ،  إلػػ إلػػ   الصػػيرورةالصػػيرورة    تجنػػتجنػػ
 ..مجا ا  مجا ا    الرؤيةالرؤية  مفمف

  ل امػػا  ل امػػا    يجعػػؿيجعػػؿ( ( الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار))  تسػػميةتسػػمية  مػػفمػػف  بػػدال  بػػدال  ( ( بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  خيػػارخيػػار))  تسػػميةتسػػمية  تبنػػ تبنػػ   إفإف -11
  المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   الػػواردةالػػواردة  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  ألحكػػاـألحكػػاـ  المنظمػػةالمنظمػػة  النصػػو النصػػو   بعػػ بعػػ   تعػػديؿتعػػديؿ

 ::يهت يهت   ماما  قترحقترحنن  الصددالصدد  ه اه ا  وف وف   العراق ،العراق ،
لغػػاء  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  مػػفمػػف( ( 916916))  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  تعػػديؿتعػػديؿ  - لغػػاءوا    الفقػػرةالفقػػرة  وا 

 ::اآلت اآلت   الشكؿالشكؿ  عم عم   لتكوفلتكوف  منهامنها( ( 11))
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))إ ا اشتر  البا   المبي  دوف العمـ الكػاف  بػه كػاف لػه الخيػار حػيف تحقػؽ العمػـ، ))إ ا اشتر  البا   المبي  دوف العمـ الكػاف  بػه كػاف لػه الخيػار حػيف تحقػؽ العمػـ، 
ف شػػػػاء فسػػػػخ البيػػػػ ، وال خيػػػػار لمبػػػػا   فيمػػػػا باعػػػػه و  ف شػػػػاء فسػػػػخ البيػػػػ ، وال خيػػػػار لمبػػػػا   فيمػػػػا باعػػػػه و فػػػػرف شػػػػاء قبمػػػػه وا  لػػػػـ يعمػػػػـ بػػػػه العمػػػػـ لػػػػـ يعمػػػػـ بػػػػه العمػػػػـ فػػػػرف شػػػػاء قبمػػػػه وا 

 الكاف ((.الكاف ((.

  نفػػ نفػػ   مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  بتعػػديؿبتعػػديؿ  أنػػهأنػػه  هػػوهػػو( ( 916916))  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  إلغػػاءإلغػػاء  ووجػػهووجػػه  
  الال  بقاءهػابقاءهػا  أفأف  بػؿبػؿ  ،،((11))  الفقػرةالفقػرة  عمػ عمػ   اإلبقػاءاإلبقػاء  إلػ إلػ   الحاجػةالحاجػة  تنتف تنتف   الم كورالم كور  النحوالنحو  عم عم   المادةالمادة
   ..المعدؿالمعدؿ  النحوالنحو  عم عم ( ( 11))  الفقرةالفقرة  وجودوجود  م م   إطالقا  إطالقا    يستقيـيستقيـ

  عمػػ عمػػ   لتكػػوفلتكػػوف  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  مػػفمػػف( ( 911911))  لمػػادةلمػػادةاا  مػػفمػػف( ( 11))  الفقػػرةالفقػػرة  تعػػديؿتعػػديؿ  -
 ::اآلت اآلت   الشكؿالشكؿ

))األشػػياء التػػ  تبػػاع عمػػ  مقتضػػ  نمو جهػػا يكفػػ  العمػػـ الكػػاف  بػػالنمو   منهػػا، ))األشػػياء التػػ  تبػػاع عمػػ  مقتضػػ  نمو جهػػا يكفػػ  العمػػـ الكػػاف  بػػالنمو   منهػػا، 
فػػرف ثبػػ  أف المبيػػ  ال يطػػابؽ النمػػو   الػػ   اشػػتر  عمػػ  مقتضػػا، كػػاف المشػػتر  مخيػػرا  فػػرف ثبػػ  أف المبيػػ  ال يطػػابؽ النمػػو   الػػ   اشػػتر  عمػػ  مقتضػػا، كػػاف المشػػتر  مخيػػرا  

 بيف قبوله بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((.بيف قبوله بالثمف المسم  أو رد، بفسخ البي ((.

  -11))))  أنػهأنػه  عمػ عمػ   تػن تػن   والتػ والتػ   العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  مفمف( ( 914914))  المادةالمادة  إلغاءإلغاء  رحرحنقتنقت -33
ويسقط عم  ويسقط عم    -11إ ا وصؼ ش ء لألعم  وعرؼ وصفه ثـ اشترا، ال يكوف مخيرا . إ ا وصؼ ش ء لألعم  وعرؼ وصفه ثـ اشترا، ال يكوف مخيرا . 

كؿ حاؿ خيار األعمػ  بممػ  األشػياء التػ  تعػرؼ بػالمم  وشػـ المشػموما  و وؽ كؿ حاؿ خيار األعمػ  بممػ  األشػياء التػ  تعػرؼ بػالمم  وشػـ المشػموما  و وؽ 
  الكػػاف الكػػاف   العمػػـالعمػػـ  أفأف  بػػؿبػػؿ  لخيػػار،لخيػػار،اا  ثبػػو ثبػػو   لعػػدـلعػػدـ  الرؤيػػةالرؤيػػة  تشػػترطتشػػترط  الال  ألنػػهألنػػه  و لػػؾو لػػؾ؛ ؛ المػػ وقا ((المػػ وقا ((

  كافيػػػا  كافيػػػا    وصػػػفا  وصػػػفا    المبيػػػ المبيػػػ   كوصػػػؼكوصػػػؼ   يرهػػػا، يرهػػػا،  أوأو  بالرؤيػػػةبالرؤيػػػة   يػػػر، يػػػر،  أوأو  لألعمػػػ لألعمػػػ   يتحقػػػؽيتحقػػػؽ  بػػػالمبي بػػػالمبي 
 ..لبقا هلبقا ه  موج موج   والوال  لغوا  لغوا    يعديعد( ( 914914))  المادةالمادة  ن ن   فرففرف  وب لؾوب لؾ. . المبي المبي   لحقيقةلحقيقة  مطابقا  مطابقا  

  أنػػػػهأنػػػػه  عمػػػػ عمػػػػ   تػػػػن تػػػػن   والتػػػػ والتػػػػ   العراقػػػػ العراقػػػػ   المػػػػدن المػػػػدن   القػػػػانوفالقػػػػانوف  مػػػػفمػػػػف( ( 911911))  المػػػػادةالمػػػػادة  إلغػػػػاءإلغػػػػاء  نقتػػػػرحنقتػػػػرح -00
ء شػػػ ء والوكيػػػؿ بقبضػػػه رؤيتهمػػػا كرؤيػػػة األصػػػيؿ، أمػػػا الرسػػػوؿ فػػػال ء شػػػ ء والوكيػػػؿ بقبضػػػه رؤيتهمػػػا كرؤيػػػة األصػػػيؿ، أمػػػا الرسػػػوؿ فػػػال ))الوكيػػػؿ بشػػػرا))الوكيػػػؿ بشػػػرا

  فػػ فػػ   أوأو  شػػ ءشػػ ء  شػػراءشػػراء  فػػ فػػ    يػػر، يػػر،  يوكػػؿيوكػػؿ  مػػفمػػف  ألفألف  و لػػؾو لػػؾ  ،،تسػػقط رؤيتػػه خيػػار المشػػتر ((تسػػقط رؤيتػػه خيػػار المشػػتر ((
  عػفعػف  يعبػريعبػر  فالوكيؿفالوكيؿ  به،به،  الموكؿالموكؿ  عمـعمـ  عفعف  يغن يغن   بالمبي بالمبي   الكاف الكاف   الوكيؿالوكيؿ  عمـعمـ  فرففرف  قبضهقبضه
  عمػػـعمػػـ  عػػفعػػف  بػػالمبي بػػالمبي   الكػػاف الكػػاف   عممػػهعممػػه  يغنػػ يغنػػ   فػػالفػػال  الرسػػوؿالرسػػوؿ  أمػػاأمػػا. . الموكػػؿالموكػػؿ  إرادةإرادة  عػػفعػػف  الال  إرادتػػهإرادتػػه

  وبنػػاء  وبنػػاء  . . المرسػػؿالمرسػػؿ  إلرادةإلرادة  ناقػػؿناقػػؿ  مجػػردمجػػرد  والرسػػوؿوالرسػػوؿ  تػػوكيال  تػػوكيال    تعػػدتعػػد  الال  الرسػػالةالرسػػالة  ألفألف  بػػهبػػه  المرسػػؿالمرسػػؿ
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  وبالتػػال وبالتػػال   لغػػوا ،لغػػوا ،  يعػػديعػػد  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  مػػفمػػف( ( 911911))  المػػادةالمػػادة  نػػ نػػ   فػػرففػػرف   لػػؾ لػػؾ  عمػػ عمػػ 
 ..إلغاؤ،إلغاؤ،  يتوج يتوج 

))مػف ))مػف   أنػهأنػه  عمػ عمػ   تػن تػن   والتػ والتػ   العراقػ العراقػ   المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  مػفمػف( ( 911911))  المادةالمادة  إلغاءإلغاء  نقترحنقترح -99
أ  شػي ا  بقصػػد الشػراء ثػػـ اشػترا، بعػػد مػػدة وهػو يعمػػـ أنػه الشػػ ء الػ   كػػاف قػػد رآ،، أ  شػي ا  بقصػػد الشػراء ثػػـ اشػترا، بعػػد مػػدة وهػو يعمػػـ أنػه الشػػ ء الػ   كػػاف قػػد رآ،، ر ر 

  العمـالعمـ  ألفألف  و لؾو لؾ  ،،فال خيار له إال إ ا وجد الش ء قد تغير عف الحاؿ ال   رآ، فيه((فال خيار له إال إ ا وجد الش ء قد تغير عف الحاؿ ال   رآ، فيه((
  تغيػرتغيػر  إفإف  المبيػ المبيػ   أفأف  كمػاكمػا  مخيرا ،مخيرا ،  يكوفيكوف  الال  واشترا،واشترا،  تحقؽتحقؽ  مت مت   بالمبي بالمبي   لممشتر لممشتر   الكاف الكاف 

  مسػػاغمسػػاغ  فػػالفػػال  لػػهلػػه  شػرا هشػرا ه  ولحػػيفولحػػيف  بػػهبػػه  لممشػػتر لممشػػتر   الكػاف الكػاف   مػػـمػػـالعالع  وقػػ وقػػ   مػػفمػػف  حػاؿحػاؿ  إلػػ إلػػ   حػػاؿحػػاؿ  مػفمػف
  مػػامػػا  المشػػتر المشػػتر   إلػػ إلػػ   بػػالمبي بػػالمبي   العمػػـالعمػػـ  نسػػبةنسػػبة  يمكػػفيمكػػف  والوال  بػػالمبي ،بػػالمبي ،  المشػػتر المشػػتر   بعمػػـبعمػػـ  لمقػػوؿلمقػػوؿ  عند ػػ   عند ػػ   
  يكػوفيكػوف  وبالتػال وبالتػال   بػه،بػه،  المشػتر المشػتر   عمـعمـ  حيفحيف  عميهعميه  كافكاف  ال  ال    حالهحاله  عم عم   يبؽيبؽ  لـلـ  المبي المبي   داـداـ

  المػادةالمػادة  هػ ،هػ ،  وجػودوجػود  فػرففػرف   لػؾ لػؾ  عمػ عمػ   وبنػاء  وبنػاء  . . المبيػ المبيػ    يػر يػر  آخػرآخػر  شػي ا  شػي ا    رأ رأ   وكهنػهوكهنػه  المشتر المشتر 
 ..إلغاؤ،إلغاؤ،  بالمشرعبالمشرع  ويجدرويجدر  لغوا  لغوا    يعديعد

  عمػػ عمػػ   و لػؾو لػؾ  سػػقوطه،سػػقوطه،  وبػيفوبػيف  الرؤيػةالرؤيػة  خيػػارخيػػار  ثبػو ثبػو   عػػدـعػػدـ  بػيفبػيف  فػرؽفػرؽ  وجػػودوجػػود  أفأف  إلػ إلػ   بػالنظربػالنظر -77
  سقوطهسقوطه  يوج يوج   ماما  وقوعوقوع  ثـثـ  ومفومف  بداية ،بداية ،  ثبوتهثبوته  مفمف  بدبد  الال  الخيارالخيار  يسقطيسقط  لك لك   أنهأنه  اعتباراعتبار
  يمكػػفيمكػػف  الال  األسػػا األسػػا   مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  ثبػػو ثبػػو   عػػدـعػػدـ  حالػػةحالػػة  فػػ فػػ   فرنػػهفرنػػه  وبالتػػال وبالتػػال    لػػؾ، لػػؾ،  بعػػدبعػػد

  خيػػارخيػػار  سػػقوطسػػقوط  حػػاال حػػاال   تعػػدادتعػػداد  سػػياؽسػػياؽ  فػػ فػػ   العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  وألفوألف. . بسػػقوطهبسػػقوطه  القػػوؿالقػػوؿ
  خيػارخيػار  ثبػو ثبػو   موانػ موانػ   مػفمػف  تعػدافتعػداف  حػالتيفحػالتيف   كػر كػر( ( 913913))  المػادةالمػادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  ف ف   الرؤيةالرؤية
إقػػرار المشػػتر  فػػ  عقػػد البيػػ  أنػػه قػػد رأ  المبيػػ  وقبمػػه بحالتػػه إقػػرار المشػػتر  فػػ  عقػػد البيػػ  أنػػه قػػد رأ  المبيػػ  وقبمػػه بحالتػػه   حالػػةحالػػة  وهمػػاوهمػػا  الرؤيػػة،الرؤيػػة،

  وصػػفا  يقػػوـ مقػػاـ الرؤيػػة وظهػػور، عمػػ  الصػػفة   وصػػفا  يقػػوـ مقػػاـ الرؤيػػة وظهػػور، عمػػ  الصػػفة وحالػػة وصػػؼ الشػػ ء فػػ  عقػػد البيػػوحالػػة وصػػؼ الشػػ ء فػػ  عقػػد البيػػ
  الخػػا الخػػا   الػػن الػػن   عػػفعػػف  الحػػالتيفالحػػالتيف  هػػاتيفهػػاتيف  فصػػؿفصػػؿ  نقتػػرحنقتػػرح   لػػؾ لػػؾ  عمػػ عمػػ   بنػػاء  بنػػاء  التػػ  وصػػؼ بهػػا. التػػ  وصػػؼ بهػػا. 

  النحػػوالنحػػو  وعمػػ وعمػػ   مسػػتقمة،مسػػتقمة،  وبمػػادةوبمػػادة  منفصػػؿمنفصػػؿ  نػػ نػػ   فػػ فػػ   وتنظيمهمػػاوتنظيمهمػػا  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  بمسػػقطا بمسػػقطا 
 ::اآلت اآلت 
  وصػػػؼوصػػػؼ  إ اإ ا  -11: : اآلتيتػػػيفاآلتيتػػػيف  الحػػػالتيفالحػػػالتيف  فػػػ فػػػ   بػػػالمبي بػػػالمبي   العمػػػـالعمػػػـ  خيػػػارخيػػػار  لممشػػػتر لممشػػػتر   يثبػػػ يثبػػػ   الال))))

  عقػدعقػد  فػ فػ   المشػتر المشػتر   أقػرأقػر  إ اإ ا  -11. . المبيػ المبيػ   لحقيقػةلحقيقػة  ومطابقػا  ومطابقػا    كافيا  كافيا    وصفا  وصفا    البي البي   عقدعقد  ف ف   مبي مبي الال
 ((.((.بحالتهبحالته  وقبمهوقبمه  بالمبي بالمبي   عمـعمـ  قدقد  أنهأنه  البي البي 
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  عبػارةعبػارة  بحػ ؼبحػ ؼ  العراقػ العراقػ   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة  تعديؿتعديؿ  نقترحنقترح -66
  مػػامػػا  وبصػػدوروبصػػدور))  ارةارةعبػػعبػػ  وجػػودوجػػود  فػػ فػػ   لغػػوا  لغػػوا    باعتبارهػػاباعتبارهػػا( ( يػػرا،يػػرا،  أفأف  قبػػؿقبػػؿ  المبيػػ المبيػػ   فػػ فػػ   وبتصػػرفهوبتصػػرفه))

  أفأف  إل إل   بالنظربالنظر  و لؾو لؾ  ،،((بعدهابعدها  أوأو  الرؤيةالرؤية  قبؿقبؿ  المشتر المشتر   مفمف  فعال  فعال    أوأو  قوال  قوال    الخيارالخيار  يبطؿيبطؿ
  يبطػؿيبطػؿ  مػامػا  صػدورصػدور  حالػةحالػة  تحػ تحػ   تنضػو تنضػو   رؤيتػهرؤيتػه  قبػؿقبػؿ  المبيػ المبيػ   فػ فػ   المشػتر المشػتر   تصػرؼتصػرؼ  حالةحالة
  هػػ اهػػ ا  وبػػرجراءوبػػرجراء. . بعػػدهابعػػدها  أوأو  المبيػػ المبيػػ   رؤيػػةرؤيػػة  قبػػؿقبػػؿ  المشػػتر المشػػتر   مػػفمػػف  فعػػال  فعػػال    أوأو  قػػوال  قػػوال    الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار

  الخيػارالخيػار  تسػميةتسػمية  تغييػرتغييػر  يقتضيهايقتضيها  ُأخر ُأخر   تعديال تعديال   إل إل   باإلضافةباإلضافة  ة،ة،الفقر الفقر   تمؾتمؾ  ف ف   التعديؿالتعديؿ
  نػ نػ   يصػب يصػب   خا ،خا ،  ن ن   ف ف   مسقطاتهمسقطاته  عفعف  بالمبي بالمبي   العمـالعمـ  خيارخيار  ثبو ثبو   موان موان   وفصؿوفصؿ
 ::اآلت اآلت   النحوالنحو  عم عم   العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف  مفمف( ( 913913))  المادةالمادة  مفمف( ( 11))  الفقرةالفقرة

د القػب  د القػب  ))يسقط خيار العمـ بالمبي  بمو  المشتر  وبتعيػ  المبيػ  أو هالكػه بعػ))يسقط خيار العمـ بالمبي  بمو  المشتر  وبتعيػ  المبيػ  أو هالكػه بعػ
وبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف المشػػتر  قبػػؿ العمػػـ الكػػاف  بػػالمبي  أو بعػػد، وبصػػدور مػػا يبطػػؿ الخيػػار قػػوال  أو فعػػال  مػػف المشػػتر  قبػػؿ العمػػـ الكػػاف  بػػالمبي  أو بعػػد، 

ف لـ يتحقؽ العمـ((. ف لـ يتحقؽ العمـ((.وبمض  وق  كاؼ يمكف المشتر  مف العمـ الكاف  بالمبي  وا     وبمض  وق  كاؼ يمكف المشتر  مف العمـ الكاف  بالمبي  وا 
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 المصادر
 أولا: الكتبأولا: الكتب

  القػػػانونيفالقػػػانونيف    فػػػفػػػ  مقارنػػػةمقارنػػػة  دراسػػػةدراسػػػة  والمقايضػػػة،والمقايضػػػة،  البيػػػ البيػػػ   عقػػػد عقػػػد   شػػػرحشػػػرح  المسػػػماة،المسػػػماة،  العقػػػودالعقػػػود  سػػػمطاف،سػػػمطاف،  أنػػػورأنػػػور. . دد -11
 ..15141514  بيرو ،بيرو ،  والنشر،والنشر،  لمطباعةلمطباعة  العربيةالعربية  النهضةالنهضة  داردار  والمبنان ،والمبنان ،  المصر المصر 

  التطػورالتطػور  ضػوءضػوء  فػ فػ   دراسػةدراسػة  المقاولػة،المقاولػة،-اإليجػاراإليجػار-البيػ البيػ   المدنيػة،المدنيػة،  العقػودالعقػود  ف ف   الوجي الوجي   الفضم ،الفضم ،  جعفرجعفر. . دد -11
 ..15561556  عماف،عماف،  والتو ي ،والتو ي ،  لمنشرلمنشر  الثقافةالثقافة  داردار  الثانية،الثانية،  الطبعةالطبعة  القضا ية،القضا ية،  بالقرارا بالقرارا   ومع  ةومع  ة  القانون القانون 

  الرابطػػةالرابطػػة  شػػركةشػػركة  البيػػ ،البيػػ ،  عقػػدعقػػد-المسػػماةالمسػػماة  العقػػودالعقػػود  العراقػػ ،العراقػػ ،  المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  شػػرحشػػرح  الػػ نوف،الػػ نوف،  عمػػ عمػػ   حسػػفحسػػف. . دد -33
 ..15931593  بغداد،بغداد،  المحدودة،المحدودة،  والنشروالنشر  لمطب لمطب 

  داردار  الثانيػػة،الثانيػػة،  الطبعػػةالطبعػػة  والمقايضػػة،والمقايضػػة،  البيػػ البيػػ   عقػػد عقػػد   فػػ فػػ -المسػػماةالمسػػماة  العقػػودالعقػػود  شػػرحشػػرح  السػػعود،السػػعود،  أبػػوأبػػو  رمضػػافرمضػػاف. . دد -00
 ..119119    ،،14431443  اإلسكندرية،اإلسكندرية،  لمنشر،لمنشر،  الجديدةالجديدة  الجامعةالجامعة

  العقػػػودالعقػػػود  فػػ فػػ   المػػػوج المػػػوج   الفػػتالو ،الفػػتالو ،  عبيػػػدعبيػػػد  صػػاح صػػاح و و   حػػػوي حػػػوي   المػػالالمػػال  طػػػهطػػػه. . ددو و   مبػػارؾمبػػارؾ  عبػػػدالكريـعبػػػدالكريـ  سػػعيدسػػعيد  ..دد -99
 ..14461446  القاهرة،القاهرة،  الكتا ،الكتا ،  لصناعةلصناعة  العاتؾالعاتؾ  المقاولة،المقاولة،-اإليجاراإليجار-البي البي   المسماة،المسماة،

  مطبعػػػةمطبعػػػة  العراقػػػ ،العراقػػػ ،  المػػػدن المػػػدن   القػػػانوفالقػػػانوف  فػػػ فػػػ   واإليجػػػارواإليجػػػار  البيػػػ البيػػػ   عقػػػد عقػػػد   شػػػرحشػػػرح  الصػػػراؼ،الصػػػراؼ،  حسػػػفحسػػػف  عبػػػا عبػػػا . . دد -77
 ..15971597  بغداد،بغداد،  األهال ،األهال ،

  التػ التػ   العقودالعقود  الراب ،الراب ،  الج ءالج ء  الجديد،الجديد،  المدن المدن   القانوفالقانوف  شرحشرح  ف ف   الوسيطالوسيط  السنهور ،السنهور ،  أحمدأحمد   اؽ اؽعبدالر عبدالر . . دد -66
-بيػرو بيػرو   الحقوقيػة،الحقوقيػة،  الحمبػ الحمبػ   منشػورا منشػورا   الجديػدة،الجديػدة،  الثالثػةالثالثػة  الطبعػةالطبعػة  والمقايضة،والمقايضة،  البي البي   الممكية،الممكية،  عم عم   تق تق 

 ..14451445  لبناف،لبناف،
  آلخػرآلخػر  وفقػا  وفقػا    سػتهجريفسػتهجريفوالموالم  المػالكيفالمػالكيف  وقػانوفوقػانوف  واإليجػارواإليجػار  البي البي   المسماة،المسماة،  العقودالعقود  العبيد ،العبيد ،  هاد هاد   عم عم . . دد -11

  داردار  ،،((الثالػػػ الثالػػػ   اإلصػػػداراإلصػػػدار))  األولػػػ األولػػػ   الطبعػػػةالطبعػػػة  التمييػػػ ،التمييػػػ ،  لمحمكػػػةلمحمكػػػة  القضػػػا يةالقضػػػا ية  التطبيقػػػا التطبيقػػػا   مػػػ مػػػ   التعػػػديال التعػػػديال 
 ..14451445  اأُلردف،اأُلردف،-عمافعماف  والتو ي ،والتو ي ،  لمنشرلمنشر  الثقافةالثقافة

  المعػػػارؼ،المعػػػارؼ،  مطبعػػػةمطبعػػػة  البيػػ ،البيػػ ،  عقػػػدعقػػػد  األوؿ،األوؿ،  الجػػ ءالجػػ ء  المسػػػماة،المسػػػماة،  العقػػػودالعقػػػود  فػػ فػػ   الػػػوجي الػػػوجي   طػػه،طػػه،  حسػػػوفحسػػػوف   نػػ  نػػ . . دد -55
 ..15641564-15751575  بغداد،بغداد،

 ..14471447  اإلسكندرية،اإلسكندرية،  الجامعية،الجامعية،  المطبوعا المطبوعا   داردار  البي ،البي ،  عقدعقد  عبدالرحمف،عبدالرحمف،  حمدحمدأأ  فاي فاي . . دد   -1414
  التشػػريعا التشػػريعا   مػػفمػػف  مجموعػػةمجموعػػة  مػػ مػػ   مقارنػػةمقارنػػة  دراسػػةدراسػػة  البيػػ ،البيػػ ،  عقػػدعقػػد  أحكػػاـأحكػػاـ  شػػرحشػػرح  الونػػداو ،الونػػداو ،  ثػػرو ثػػرو   كمػػاؿكمػػاؿ. . دد   -1111

  بغداد،بغداد،  السالـ،السالـ،  داردار  مطبعةمطبعة  األول ،األول ،  الطبعةالطبعة  العراؽ،العراؽ،  تميي تميي   محكمةمحكمة  بقرارا بقرارا   مع  ةمع  ة  واألجنبيةواألجنبية  العربيةالعربية
15631563.. 

  دراسةدراسة  اإليجار،اإليجار،-((الضمافالضماف))  التهميفالتهميف-البي البي   المسماة،المسماة،  العقودالعقود  المدن ،المدن ،  القانوفالقانوف  قاسـ،قاسـ،  حسفحسف  محمدمحمد. . دد   -1111
 ..14461446  لبناف،لبناف،-بيرو بيرو   الحقوقية،الحقوقية،  الحمب الحمب   منشورا منشورا   مقارنة،مقارنة،
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  البيػػػػػ البيػػػػػ   األوؿ،األوؿ،  الجػػػػػ ءالجػػػػػ ء  ولبنػػػػػاف،ولبنػػػػػاف،  مصػػػػػرمصػػػػػر  فػػػػػ فػػػػػ   المسػػػػػماةالمسػػػػػماة  العقػػػػػودالعقػػػػػود  شػػػػػرحشػػػػػرح  منصػػػػػور،منصػػػػػور،  حسػػػػػيفحسػػػػػيف  محمػػػػػدمحمػػػػػد. . دد   -1313
 ..15591559   ، ،بيرو بيرو   والنشر،والنشر،  لمطباعةلمطباعة  العربيةالعربية  النهضةالنهضة  داردار  والمقايضة،والمقايضة،

  جامعػػةجامعػػة  العصػػرية،العصػػرية،  المطبعػػةالمطبعػػة  المػػدن ،المػػدن ،  القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   البيػ البيػ   عقػػدعقػػد  قػػانوفقػػانوف   كػػ ، كػػ ،  الػػديفالػػديف  جمػػاؿجمػػاؿ  محمػودمحمػود. . دد   -1010
 ..15601560  الكوي ،الكوي ،  الكوي ،الكوي ،

  العربيػة،العربيػة،  النهضػةالنهضػة  داردار  األولػ ،األولػ ،  الطبعةالطبعة  البي ،البي ،  األوؿ،األوؿ،  الج ءالج ء  المسماة،المسماة،  العقودالعقود  سعد،سعد،  إبراهيـإبراهيـ  نبيؿنبيؿ. . دد   -1919
 ..15561556  بيرو ،بيرو ،

 ثانياا: البحوثثانياا: البحوث
ار  براهيـ، مشروعية خيار الرؤية ف  الفقه اإلسالم ، بح  منشػور فػ  ار  براهيـ، مشروعية خيار الرؤية ف  الفقه اإلسالم ، بح  منشػور فػ  د. عمد. عمو و   د. رباح  أحمدد. رباح  أحمد -11

مجمػػػػة )األكاديميػػػػة لمدراسػػػػا  اإلجتماعيػػػػة واإلنسػػػػانية( الصػػػػادرة عػػػػف جامعػػػػة حسػػػػيبة بػػػػف بػػػػوعم  مجمػػػػة )األكاديميػػػػة لمدراسػػػػا  اإلجتماعيػػػػة واإلنسػػػػانية( الصػػػػادرة عػػػػف جامعػػػػة حسػػػػيبة بػػػػف بػػػػوعم  
، متػػاح عمػػ  العنػػواف اإللكترونػػ  ، متػػاح عمػػ  العنػػواف اإللكترونػػ  14171417(، السداسػػ  األوؿ، جػػانف  (، السداسػػ  األوؿ، جػػانف  1919الج ا ػػر، العػػدد )الج ا ػػر، العػػدد )-بالشػػمؼبالشػػمؼ
   اآلت :اآلت :

http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academi<
> (Last visited 21. que_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf

10. 2017). 
معتػػ  محمػػود حمػػ ة، خيػػار الرؤيػػة وأدلػػة مشػػروعيته، دراسػػة مقارنػػة فػػ  الفقػػه معتػػ  محمػػود حمػػ ة، خيػػار الرؤيػػة وأدلػػة مشػػروعيته، دراسػػة مقارنػػة فػػ  الفقػػه و و     كػػاظـ عبيػػد  كػػاظـ عبيػػدميػػر ميػػر  -11

(، متػاح (، متػاح 1010(، المجمػد )(، المجمػد )11اإلسالم ، بح  منشور ف  مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية، العػدد )اإلسالم ، بح  منشور ف  مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية، العػدد )
 عم  العنواف اإللكترون  اآلت :عم  العنواف اإللكترون  اآلت :

> http://www.uobjournal.com/papers/uobj_paper_2016_73150184.pdf<
(Last visited 22. 11. 2017). 

 : القوانين: القوانينلثاا لثاا ثاثا
   ..15011501  لسنةلسنة( ( 131131))  رقـرقـ  المصر المصر   المدن المدن   القانوفالقانوف -11
 . . 15911591  لسنةلسنة( ( 0404))  رقـرقـ  العراق العراق   المدن المدن   القانوفالقانوف -11
 ..15115144  لسنةلسنة( ( 7676))  رقـرقـ  الكويت الكويت   المدن المدن   القانوفالقانوف -33
 ..14411441  لسنةلسنة( ( 1515))  رقـرقـ  البحرين البحرين   المدن المدن   القانوفالقانوف -00

http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf
http://www.univ_chlef.dz/ratsh/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_11.pdf
http://www.uobjournal.com/papers/uobj_paper_2016_73150184.pdf
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 :ـمخــــصــالمـ
  عمػ عمػ   العراقػ ،العراقػ ،  المػدن المػدن   القػانوفالقػانوف  فػ فػ   الػواردالػوارد  الرؤيػةالرؤيػة  خيارخيار  لموضوعلموضوع  الواس الواس   التنظيـالتنظيـ  إفإف
  توفيػػػؽتوفيػػػؽ  مػػػد مػػػد   عػػػفعػػػف  تسػػػاؤال تسػػػاؤال   الظػػػاهرالظػػػاهر  فػػػ فػػػ   يثيػػػريثيػػػر  المقارنػػػة،المقارنػػػة،  المدنيػػػةالمدنيػػػة  القػػػوانيفالقػػػوانيف  موقػػػؼموقػػػؼ  خػػػالؼخػػػالؼ
. . األسػا األسػا   مػفمػف  الرؤيػةالرؤيػة  خيػارخيػار  إقػرارإقػرار  ف ف   ههتوفيقتوفيق  مد مد    لؾ لؾ  وقبؿوقبؿ  تنظيمه،تنظيمه،  ف ف   العراق العراق   المشرعالمشرع
  جوانػػػ جوانػػػ   أفأف  إالإال   كػػر،، كػػر،،  تػػػـتػػػـ  مػػامػػا  جوانػػ جوانػػ   بعػػػ بعػػػ   لبيػػافلبيػػاف  تعػػػر تعػػػر   قػػدقػػد  الفقػػهالفقػػه  أفأف  مػػػفمػػػف  الػػر ـالػػر ـ  وعمػػ وعمػػ 
 ..بالدراسةبالدراسة  تؤخ تؤخ   لـلـ  الموضوعالموضوع  مفمف  ُأخر ُأخر 

  مآخػػ مآخػػ   بشػػهنهبشػػهنه  تثػػارتثػػار  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   قػػا ـقػػا ـ  لتنظػػيـلتنظػػيـ  تقيػػيـتقيػػيـ  الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  إفإف  
  خػػالؿخػػالؿ  مػػفمػػف  و لػػؾو لػػؾ  الدراسػػة،الدراسػػة،  مػػفمػػف  حقػػهحقػػه  مػػةمػػةعاعا  بصػػورةبصػػورة  يػػوف يػػوف   أفأف  دوفدوف  معينػػةمعينػػة  جوانػػ جوانػػ   فػػ فػػ   عػػدةعػػدة

  التنظػػػيـالتنظػػػيـ  تعتػػػر تعتػػػر   التػػػ التػػػ   القصػػػورالقصػػػور  أوجػػػهأوجػػػه  حصػػػرحصػػػر   لػػػؾ لػػػؾ  فػػػ فػػػ   متوخيػػػةمتوخيػػػة  المقػػػارف،المقػػػارف،  المػػػنهجالمػػػنهج  إعمػػػاؿإعمػػػاؿ
  أنػهأنػه  أـأـ  محمػهمحمػه  فػ فػ   األسػا األسػا   مػفمػف  الرؤيػةالرؤيػة  خيارخيار  إقرارإقرار  كافكاف  إ اإ ا  ماما  بيافبياف  وك لؾوك لؾ  القا ـ،القا ـ،  القانون القانون 
    المواضػػيالمواضػػي  مػػفمػػف   يػػر، يػػر،  وجػػودوجػػود  إلػػ إلػػ   بػػالنظربػػالنظر  الموضػػوعالموضػػوع   لػػؾ لػػؾ  تنظػػيـتنظػػيـ  عػػفعػػف  االسػػتغناءاالسػػتغناء  باإلمكػػافباإلمكػػاف
 ..القانوفالقانوف  ف ف   المنَظمةالمنَظمة

  تكتنػػؼتكتنػػؼ  التػػ التػػ   المآخػػ المآخػػ   لبيػػافلبيػػاف  أولهمػػاأولهمػػا  فػػ فػػ   تعرضػػناتعرضػػنا  مبحثػػيف،مبحثػػيف،  إلػػ إلػػ   الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  وتقسػػـوتقسػػـ  
  المبحػػ المبحػػ   فػػ فػػ   وتولينػػاوتولينػػا. . الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  بصػػددبصػػدد  العراقػػ العراقػػ   المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   القا مػػةالقا مػػة  النصػػو النصػػو 

  لمفػػاهيـلمفػػاهيـ  المشػػرعالمشػػرع  تنظػػيـتنظػػيـ  ظػػؿظػػؿ  فػػ فػػ   المبػػدأالمبػػدأ  حيػػ حيػػ   مػػفمػػف  الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إقػػرارإقػػرار  جػػدو جػػدو   بيػػافبيػػاف  الثػػان الثػػان 
  الػػػ  الػػػ    الغػػػر الغػػػر    ا  ا   المحصػػػمةالمحصػػػمة  فػػػ فػػػ   تػػػؤد تػػػؤد   قػػػدقػػػد  أوأو  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  خيػػػارخيػػػار  مفهػػػوـمفهػػػوـ  مػػػفمػػػف  تػػػر تػػػر تقتق  ُأخػػػر ُأخػػػر 

 ..الرؤيةالرؤية  خيارخيار  تنظيـتنظيـ  يستهدفهيستهدفه

  المشػػرعالمشػػرع  تنظػػيـتنظػػيـ  أفأف  أهمهػػاأهمهػػا  مػػفمػػف  معينػػة،معينػػة،  إسػػتنتاجا إسػػتنتاجا   إلػػ إلػػ   الدراسػػةالدراسػػة  هػػ ،هػػ ،  توصػػم توصػػم   وقػػدوقػػد  
  القصػػورالقصػػور  ويسػػتغرؽويسػػتغرؽ  عػدة،عػدة،  أوجػػهأوجػػه  مػفمػف  معيبػػا  معيبػػا    جػاءجػاء  المػػدن المػػدن   القػانوفالقػانوف  فػػ فػػ   الرؤيػةالرؤيػة  لخيػػارلخيػػار  العراقػ العراقػ 
  بتعػديؿبتعػديؿ  المشػرعالمشػرع  تػدخؿتػدخؿ  يتطمػ يتطمػ   ال  ال    األمراألمر  الخيار،الخيار،   لؾ لؾ  شهفشهف  ف ف   الواردةالواردة  النصو النصو   أ م أ م 
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  هػػػ ،هػػػ ،  ثنايػػػاثنايػػػا  فػػػ فػػػ   محػػػددةمحػػػددة  بنصػػػو بنصػػػو   اقتراحػػػهاقتراحػػػه  تػػػـتػػػـ  الػػػ  الػػػ    النحػػػوالنحػػػو  وعمػػػ وعمػػػ   لػػػهلػػػه  المنظمػػػةالمنظمػػػة  النصػػػو النصػػػو 
 .  .  الدراسةالدراسة

  إلقػػػػرارإلقػػػػرار  الرافضػػػػوفالرافضػػػػوف  سػػػػاقهاسػػػػاقها  التػػػػ التػػػػ   المبػػػػررا المبػػػػررا   أفأف  الدراسػػػػة،الدراسػػػػة،  سػػػػتنتاجا سػػػػتنتاجا اا  ضػػػػمفضػػػػمف  ومػػػػفومػػػػف  
  وفػػػ وفػػػ . . وجهػػػتهـوجهػػػتهـ  دعػػػـدعػػػـ  فػػػ فػػػ   تسػػػعؼتسػػػعؼ  والوال  متػػػيفمتػػػيف  أسػػػا أسػػػا   عمػػػ عمػػػ   تقػػػوـتقػػػوـ  الال  الرؤيػػػةالرؤيػػػة  لخيػػػارلخيػػػار  المشػػػرعالمشػػػرع
  يمكػػفيمكػػف  الال  القػػانوفالقػػانوف  فػػ فػػ   الرؤيػػةالرؤيػػة  خيػػارخيػػار  إلقػػرارإلقػػرار  المؤيػػدوفالمؤيػػدوف  أوردهػػاأوردهػػا  التػػ التػػ   المبػػررا المبػػررا   فػػرففػػرف  المقابػػؿ،المقابػػؿ،

  إقػػرارإقػػرار  فػػ فػػ   المشػػرعالمشػػرع  موقػػؼموقػػؼ  بتػػدعيـبتػػدعيـ  كفيمػػةكفيمػػة  فهػػ فهػػ   وبالتػػال وبالتػػال   ووجاهتهػػا،ووجاهتهػػا،  صػػوابهاصػػوابها  مػػفمػػف  االنتقػػا االنتقػػا 
  فػ فػ   العامػةالعامػة  القواعػدالقواعػد  فيػهفيػه  تعجػ تعجػ   نطػاؽنطػاؽ  فػ فػ   المشػتر المشػتر   لحمايػةلحمايػة  األصؿاألصؿ  حي حي   مفمف  الرؤيةالرؤية  خيارخيار
  فػػ فػػ   الرؤيػةالرؤيػة  لخيػارلخيػار  العراقػ العراقػ   المشػػرعالمشػػرع  تنظػيـتنظػيـ  فػرففػرف   لػؾ لػؾ  ومػ ومػ . . الحمايػػةالحمايػػة  تمػؾتمػؾ  تحقيػؽتحقيػؽ  عػفعػف  الغمػطالغمػط

  نتهػػاء  نتهػػاء  واوا  بهحكامػػهبهحكامػػه  ومػػرورا  ومػػرورا    تسػػميتهتسػػميته  مػػفمػػف  بتػػداء  بتػػداء  اا  عػػدة،عػػدة،  أوجػػهأوجػػه  مػػفمػػف  معيبػػا  معيبػػا    جػػاءجػػاء  المػػدن المػػدن   القػػانوفالقػػانوف
  النصػػػو النصػػػو   بعػػػ بعػػػ   تعػػػديؿتعػػػديؿ  بشػػػهفبشػػػهف  عػػػدةعػػػدة  توصػػػيا توصػػػيا   قػػػدم قػػػدم   الدراسػػػةالدراسػػػة  فػػػرففػػػرف  ولػػػ لؾولػػػ لؾ  بمسػػػقطاته،بمسػػػقطاته،

  بعػ بعػ   برلغػاءبرلغػاء  توصػيتهاتوصػيتها  إلػ إلػ   باإلضافةباإلضافة  العراق ،العراق ،  المدن المدن   القانوفالقانوف  ف ف   الرؤيةالرؤية  لخيارلخيار  المنظمةالمنظمة
  يتجػاو يتجػاو   ومقتضػبا  ومقتضػبا    دقيقػا  دقيقػا    القػانوفالقػانوف  هػ اهػ ا  فػ فػ   الموضػوعالموضػوع  تنظػيـتنظػيـ  يصػب يصػب   لكػ لكػ   اأُلخر اأُلخر   النصو النصو 

 ..الحاليةالحالية  صيغتهاصيغتها  ف ف   عميهاعميها  دةدةر ر الواالوا  المآخ المآخ 
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ABSTRACT : 

The wide regulation of seeing option contained in the Iraqi 

civil law, unlike the position of comparative civil laws, raises 

questions about the extent to which the Iraqi legislator has 

succeeded to expand that regulation and, before that, the extent to 

which the legislator succeeded to regulate seeing option in 

principle. Although the jurisprudence has been studied some 

aspects of what has been mentioned, other aspects of the subject 

have not been studied. 

 This study is an evaluation of an existing regulation in the 

Iraqi civil law, in which there are several shortcomings in certain 

aspects without generally fulfilling their right to study, and that 

will be done through the implementation of the comparative 

approach, with the aim of identifying the shortcomings of the 

existing legal regulation .The study tried to clarify whether seeing 

option regulation by the legislator in principle is the right choice 

or is it possible to dispense it because of the existence of other 

subjects regulated in the law. 

 This study is divided into two sections, in the first one we 

determined the shortcomings surrounding the existing texts in the 

Iraqi civil law regarding seeing option. In the second section, we 

explained the feasibility of regulation of seeing option in principle 

under the legislator's regulation of other concepts which are close 

to the concept of seeing option or may lead, in the result, the same 

purpose of regulating seeing option. 

 This study has reached certain conclusions. The most 

important one of these conclusions is that the Iraqi legislator's 

regulation of seeing option in the civil law is flawed in many 

sides, and most of the texts on this option are deficient. This 
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requires the legislator's intervention to amend the texts regulating 

it, as it is proposed specifically in the study. 

 Among the conclusions of the study, the justifications given 

by the rejectionists to the legislator's regulating of seeing option in 

principle is not based on a firm basis and does not help in 

supporting their opinion. On the other hand, the justifications 

given by the proponents of the adoption of seeing option in the 

law can not be underestimated, and thus they can strengthen the 

legislator's position of regulating this option in principle to protect 

the buyer in a circumstance where the general rules fail to achieve 

such protection. However, the regulation of the Iraqi legislator for 

seeing option in the civil law was flawed in many sides, starting 

with naming it and passing through its provisions and ending with 

its cases of fall. Therefore, the study made several 

recommendations regarding amending some provisions governing 

seeing option in the Iraqi civil law, so that the regulation of the 

subject in this law becomes precise, concise and addresses the 

deficiencies of the current wording. 


