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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

األصػػػؿ اف األنسػػػاف   يقػػػدـ قمػػػأ البعاقػػػد فجػػػُةم بػػػؿ  بػػػد مػػػف اف ي عمػػػؿ ال كػػػر 
كيب اكض مع المبعاقد اآلخر قبؿ اف يعمف مكافقبه النهائيػة قمػأ البعاقػدم فاايجػار يمػر 
إذف بمراحػػؿ قبػػؿ اف يصػػبً جػػاتزنا ليقبػػرف بػػه القبػػكؿم كقػػد يسػػبؽ اايجػػار قػػادة قػػرض 

يعقبػػه م اكضػػا  قػػد بطػػكؿم كقػػد بقصػػر كتػػذ  الم اكضػػا   يقػدـ بػػه احػػد الطػػرفيف ل خػػر
بعػػػػرؼ بالم اكضػػػػا  الممهػػػػدة ابػػػػراـ العقػػػػدم كفػػػػي الاالػػػػر يػػػػبـ ا ب ػػػػاؽ قمػػػػأ المسػػػػائؿ 

 . المسائؿ الب صيمية إلأ كق   حؽ الجكترية لمعقد محؿ)الب اكض( كيبرؾ ا ب اؽ قمأ

كضكع مف خالؿ بحثنا كألتمية الم اكضا  الممهدة لمعقد اثرنا الكبابة في تذا الم
المكسكـ))الم اكضػػا  الممهػػدة ابػػراـ العقػػد فػػي القػػانكف المػػدني العراقػػي دراسػػة بُصػػيمية 
بحميميػػػة (( لػػػذا  بػػػد مػػػف بيػػػاف اتميػػػة المكضػػػكعم كماػػػكمة الدراسػػػة كمنهجيبهػػػام كمػػػف ثػػػـ 

 تيكمية الدراسة)خطة البحث( كتذا ما سنبناكله في ال قرا  اآلبية: 
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: أهمية الموض  وعأوًلا

بحبػػؿ الم اكضػػا  الممهػػدة ابػػراـ العقػػد فػػي القػػانكف المػػدني العراقػػي مكانػػة مهمػػة 
لككنها مرحمة إقداد ابراـ العقدم كبدخؿ ضمف)بككيف العقد( كغالبنا ما يبـ ا ب ػاؽ قمػأ 
المسػػائؿ الجكتريػػة فػػي العقػػد كيبػػرؾ المسػػائؿ الب صػػيمية لمػػا بعػػد إبػػراـ العقػػد النهػػائي كقػػد 

( مػػف 2راقػػي فػػي قانكنػػه المػػدني تػػذا النػػكع مػػف الم اكضػػا  فػػي ال قػػرة)اجػػاز الماػػرع الع
( مػػػػدنيم كممػػػػػا زاد فػػػػي اتميػػػػػة الم اكضػػػػا  الممهػػػػدة لمعقػػػػػد انباػػػػار البقنيػػػػػة 86المػػػػادة)

(م كصػػار الب ػػاكض قبػػر ال ضػػاء ا فبراضػػي ممػػا بطمػػر الكقػػكؼ ممينػػا نبرن الحديثػػة)اا
 لارض دراسة تذا المكضكع الحيكم . 

 الدراسة  ثانياا: مشكمة

إف اب ػػاؽ طرفػػا العقػػد قمػػأ الب ػػاكض ابػػراـ العقػػد يثيػػر مسػػُلة قانكنيػػة بحبػػا  إلػػأ 
دراسة جادةم لمبعرؼ قمأ طبيعة تذ  الم اكضا  مػف الناحيػة القانكنيػةم كمػدل حجيبهػا 

م كتػػػؿ يحػػػػؽ ألحػػػد المب اكضػػػيف العػػػػدكؿ قػػػف الم اكضػػػا    كمػػػػا تػػػك اسػػػػاس ثبػػػا باا
ؼ المخػػؿ بالبزامابػػه كمػػا نكقهػػا   كمكقػػؼ القػػانكف المػػدني المسػػلكلية المبرببػػة قمػػأ الطػػر 

مػف البعاقػػد بػيف غػػائبيف الػذم انباػػر فػي اآلكنػػة األخيػرة ب ضػػؿ البطػكر البقنػػي كالعممػػي  
 تذ  األسئمة باكؿ محكر ماكمة الدراسة . 

 ثالثاا: منهجية الدراسة

بحػػػػث لاػػػػرض ااحاطػػػػة ب كػػػػرة الدراسػػػػة كبحديػػػػد إطارتػػػػا العػػػػاـ بػػػػـ إببػػػػاع منهجيػػػػة 
ِقماد تا المنهج الكص ي البحميمي الذم يقكـ قمأ كصؼ النصكص كما تػي دكف زيػادة 
اك نقصاف كمف ثـ بحميمها  سبنباط األحكاـ منهػام كاقطػاء الدراسػة طابعهػا العممػي بػـ 

 ا سباهاد باألحكاـ القضائية في العراؽ القديمة منها كالحديثة . 
 رابعاا: هيكمية الدراسة)خطة البحث(

ناكلنػػػػا تػػػػذ  الدراسػػػػة كفػػػػؽ خطػػػػة بحػػػػث بُل ػػػػ  مػػػػف مقدمػػػػة كمبحثػػػػيف ثػػػػـ خابمػػػػة ب
 كالمصادر ككاآلبي:
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 المقدمة
 تعريف المفاوضات وعناصرها: المبحث األول

 المطمر األكؿ: بعريؼ الم اكضا  
 المطمر الثاني: قناصر الم اكضا  

 ثباتنونية وحجيتها في ال التأصيل القانوني لممفاوضات التمهيدية وطبيعتها القا: المبحث الثاني
 المطمر األكؿ: البُصيؿ القانكني لمم اكضا  البمهيدية 

 ثبا المطمر الثاني: طبيعة الم اكضا  البمهيدية كحجيبها في اا
 الخاتمة

 املبحث األول
 تعريف املفاوضاث وعناصرها

بعػػػد الم اكضػػػا  تػػػي المرحمػػػة البمهيديػػػة قبػػػؿ إبػػػراـ العقػػػد كينباػػػي اف بقػػػـك قمػػػأ 
ركا  ببضػمف الحػدكد الػدنيا لعناصػر البقػارر بػيف طرفػي العقػد مػف خػالؿ الكصػكؿ ماػب

إلػػأ رليػػة ماػػبركة كانطبػػاع اكلػػي قػػف اػػركط العقػػدم كمضػػمكنهم كاألكصػػاؼ الخاصػػة 
 اكضػػػا  اتميػػػة خاصػػػة كمكانػػػة بمحػػػؿ العقػػػد كتػػػي بهػػػذا الكصػػػؼ المبقػػػدـ بكبسػػػر الم

عقػػد يبطمػػر البعريػػؼ بهػػام كمػػف ثػػـ لػػذا فػػرف دراسػػة الم اكضػػا  الممهػػدة ابػػراـ ال مبميػػزةم
 بياف قناصرتا لذا سنقسـ تذا المبحث إلأ مطمبيف تما: 

 املطلب األول
 تعريف املفاوضاث
 م كبزداد اتمية تذ  ال برة(1)إف فبرة الم اكضا  بعد اكلأ فبرا  ما قبؿ البعاقد

األتميػػة كممػػا بزايػػد  اتميػػة العقػػد مػػف ناحيػػة بركيبػػه اك بعقيػػد  كككنػػه مػػف العقػػكد ذا  
ا قبصادية الكبيرة اك مف ققػكد البجػارة الدكليػةم كالم اكضػا  بػلدم دكرنا كبيػرنا فػي إبػراـ 

                                                           

د. عٍّش دبِذ ػجذ اٌؼضٌض اٌجّبي، اٌزؼبلذ ػجش رمٍٕبد االرظبي اٌذذٌضخ، دساعخ ِمبسٔخ، داس  (1)

 . 55، ص2006، 1ؽإٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، اٌمب٘شح، 
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العقكد باكؿ قاـ كفػي العقػكد الدكليػة باػكؿ خػاص لػذلؾ   بػد مػف بعريػؼ الم اكضػا  
ا .   كقميه فسكؼ نقكـ ببعريؼ الم اكضا  لاة كاصطالحن

: : بعنػػػي المسػػػاكاة كالماػػػاركة كتػػػي  المعنػػػأ الماػػػكم لمم اكضػػػا : كتػػػي لاػػػة أوًلا
م  اقمه مف الب كيض كفاكضه في امر  ام جارا 
(1).  

ــــا: البعريػػػػؼ ا صػػػػطالحي لمم اكضػػػػا : ت نالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف البعػػػػاريؼ البػػػػي  ثانيا
صاغها فقهػاء القػانكف لمم اكضػا  كسػكؼ نػذكر قػددنا منهػا لكػي نقػكـ بصػياغة بعريػؼ 

ل قػه الم اكضػا  بُنهػا اقيػاـ اطػراؼ العالقػة مناسر لمم اكضا  . إذ قػرفؼ جانػر مػف ا
العقديػػػػػػػػة المسػػػػػػػػبقبمية بببػػػػػػػػادؿ ا قبراحػػػػػػػػا  كالمسػػػػػػػػاكما  كالدراسػػػػػػػػا  كالبقػػػػػػػػارير ال نيػػػػػػػػة 
كا سباارا  القانكنية كمناقاة ا قبراحا  البي يضعانها سكية اك ين رد بكضعها احدتـ 

بػػائج البػػي بحقػػؽ ليكػػكف كػػؿ منهمػػا قمػػأ بينػػة ممػػا يقػػدماف قميػػه لمكصػػكؿ إلػػأ افضػػؿ الن
مصػػػالحهما كالبعػػػرؼ قمػػػأ مػػػا يسػػػ ر قنػػػه ا ب ػػػاؽ بينهمػػػا مػػػف حقػػػكؽ لهمػػػا كالبزامػػػا  

  .(2)قميهماا

كقرففهػػا جانػػر مخػػر مػػف ال قػػه بُنهػػا احػػكار كمناقاػػة كب اقػػؿ بػػيف طػػرفيف اك اكثػػر 
بصدد مكضكع معيف لحسـ الخالؼم كالبكفيؽ بيف المصالً المبعارضةم كالكصػكؿ إلػأ 

  .(3)اب اؽ باُنها

 مف العمميا  البمهيدية ببمثؿ في كما قرففها جانر مخر مف ال قه بُنها امجمكقة
  .(4)المباحثا  كالمساقي كالمااكرا  كببادؿ كجها  النظر بهدؼ البكصؿ إلأ اب اؽا

                                                           

إعّبػًٍ ثٓ دّبد اٌجٛ٘شي، ِؼجُ اٌظذبح، اػزٕى ثٗ خًٍٍ ِأِْٛ شٍذب، داس اٌّؼشفخ،  (1)

 . 722ص ،2002، 2ؽثٍشٚد، ٌجٕبْ، 

د. ٌبعٍٓ ِذّذ اٌججٛسي، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، اٌجضء األٚي، ِظبدس اٌذمٛق  (2)

. ٚأظش وزٌه: 54، ص2010، 1ؽاٌشخظٍخ، اٌّجٍذ األٚي، اٌؼمذ، داس اٌضمبفخ، ػّبْ، األسدْ، 

خ ثٍٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ فً ٔظشٌ ٔزشٔذد. عؼذ دغٍٓ ٍِذُ، اٌزفبٚع فً اٌؼمٛد ػجش شجىخ اإل

 . 5، ص2004، 1ؽاالٌزضاَ ٚاٌؼشٚساد اٌؼٍٍّخ، جبِؼخ إٌٙشٌٓ، ثغذاد، 

، 2015د. ِذّذ دغٍٓ ِٕظٛس، اٌؼمٛد اٌذٌٍٚخ، داس اٌجبِؼخ اٌجذٌذح ٌٍٕشش، ِظش، اإلعىٕذسٌخ،  (3)

 . 40ص

د. ٌٛٔظ طالح اٌذٌٓ ِذّذ ػًٍ، اٌؼمٛد اٌزٍّٙذٌخ دساعخ رذٍٍٍٍخ ِمبسٔخ، داس اٌىزت اٌمبٍٔٛٔخ،  (4)

 . 26، ص2010اٌمب٘شح، 
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كمػػف خػػالؿ تػػذ  البعػػاريؼ يمكننػػا صػػياغة بعريػػؼ مناسػػر لمم اكضػػا  قمػػأ انهػػا 
إلػػػػأ إبرامػػػػه بببػػػػادؿ كجهػػػػا  النظػػػػر كالماػػػػاكرا  اقيػػػػاـ اطػػػػراؼ العقػػػػد المقػػػػرر البكصػػػػؿ 

كالمقبرحػػػا  كالدراسػػػػا  كالبقػػػػارير ال نيػػػػة كا سباػػػارا  القانكنيػػػػة ألجػػػػؿ حسػػػػـ الخالفػػػػا  
كالبكصؿ إلأ إبراـ العقد النهائي كبحديد الحقكؽ كا لبزاما  سكاء ما بعمػؽ منهػا ببنظػيـ 

 فبرة الم اكضا  ن سها اك العقد المزمع إبرامها.

مػػػا بقػػػدـ كمػػػف خػػػالؿ تػػػذ  البعري ػػػا  اف مرحمػػػة الم اكضػػػا  البمهيديػػػة يسػػػبنبج م
لمبعاقد بعبر قػف رغبػة كػؿ طػرؼ مػف اطػراؼ العالقػة البعاقديػة فػي الكصػكؿ إلػأ إب ػاؽ 
يحقؽ المصػمحة المببادلػة لهػـ فػي إبمػاـ البعاقػد كبحقيػؽ افضػؿ النبػائج لن سػهم حيػث اف 

ر مػف خػالؿ الب ػاكض قمػأ اسػاس كؿ منهما يحاكؿ بحقيؽ ما يمكػف بحقيقػه مػف مكاسػ
 ماركع ققد . 

كمػا  حظنػػا اف مرحمػػة الم اكضػا  بعػػد مرحمػػة اساسػػية فػي قمميػػة البعاقػػدم كذلػػؾ 
ألف البكازف العقػدم لالب ػاؽ القػادـ يعبمػد قمػأ حسػف سػير تػذ  الم اكضػا م كمػا يعبمػد 

 . قميها حسف الصياغة لنصكص العقد الذم يمنع إثارة المااكؿ باُنه مسبقبالن 

كما اف لهذ  المرحمة السابقة قمأ البعاقد بُثير كبير قمأ مسبقبؿ العقػد  حبمػاؿ 
كقكع العكامؿ كاألحداث البي يمكف اف بعير رضا احد طرفيه في تػذ  المرحمػة . فضػالن 
قف اف ا طالع قمأ سير الم اكضا  الممهػدة لمعقػد كاحػداثها تػك مػف يسػاقد مسػبقبالن 

  .(1)د ضركرة لب سير في ب سير العقد قندما بكج

 املطلب الثاني
 عناصر املفاوضاث

 اص إلأ مخر لمب اكض مف اجؿ إبراـببدا الم اكضا  بدقكة يكجهها احد األاخ
 ققد مام في مبي المدقك إلأ الب اكض تذ  الدقكة اك   يمبيهام كتذا امر مبركؾ ارادبه 

                                                           

شٍشصاد ػضٌض عٍٍّبْ، دغٓ إٌٍخ فً إثشاَ اٌؼمٛد، داس دجٍخ ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ، ػّبْ، األسدْ،  (1)

 . 336، ص2007، 1ؽ
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مب ػاكض كحسػف النيػة كقػدـ ك  البزاـ قميه في ذلؾ كلمم اكضا  قناصر كتي:)الػدقكة ل
 الرجكع قف اايجار( كتذا ما سنبناكله بباقنا . 

 الدعوة لمتفاوض: الفرع األول

الػػػػدقكة لمب ػػػػاكض تػػػػي العنصػػػػر األكؿ فػػػػي الم اكضػػػػا م كتػػػػي اف يقػػػػـك الطػػػػرؼ 
السػػػػاقي إلػػػػأ البعاقػػػػػد ببكجيػػػػه قػػػػػرض اك دقػػػػكة إلػػػػػأ الطػػػػرؼ اآلخػػػػػر اك إلػػػػأ جمهػػػػػكر 

ه فػي الػدخكؿ معػه فػي ب ػاكض باػُف ققػد معػيف بمهيػدنا المبعامميفم يعبر فيها قف رغبب
ابرامػػػػهم كالكصػػػػكؿ إلػػػػأ اب ػػػػاؽ مرضػػػػي قمػػػػأ كافػػػػة العناصػػػػر كالمسػػػػائؿ الجكتريػػػػة اك 

 األساسية الالزمة  نعقاد  . 

كقنػػػػدما يػػػػبـ بكجيػػػػه العػػػػرض بالب ػػػػاكض اك الػػػػدقكة إلػػػػأ الب ػػػػاكض مػػػػف قبػػػػؿ احػػػػد 
بكفر فيهػا مقكمػا  اايجػارم ام اف تػذ  الطرفيف إلأ اآلخرم فرف تذ  الدقكة غالبنا   ي

الػػدقكة بػػُبي غيػػر مبضػػمنة بحديػػدنا لعناصػػر العقػػد األساسػػية اك الجكتريػػةم اك ااقػػالف 
ف كػاف   بػػد اف بقػكـ لػػدل صػاحبها إرادة جديػػة  إرادة نهائيػة قازمػػة قمػأ البعاقػػدمقػف  كا 

ر جديػػة بسػػكغ فػػي الػػدخكؿ فػػي الم اكضػػة كا سػػبمرار فيهػػام كقػػدـ قطعهػػا إ  لقيػػاـ اسػػبا
 .(1)تذا القطعم كا   كان  إرادبه تازلة كاخالؿ بالثقة الماركقة في البعامؿ

كقػػػد بػػػبمخض الػػػدقكة إلػػػأ الب ػػػاكض قػػػف قػػػركض مبقابمػػػة بػػػيف الطػػػرفيفم كيب ػػػؽ 
الطرفاف قمأ نقطة اك نقاط قدة في مكضكع تذ  العركضم كلكف   يرقأ تػذا ا ب ػاؽ 

الكصػػكؿ إليػػهم إنمػػا تػػك مجػػرد بمهيػػد لمم اكضػػا   إلػػأ مرببػػة العقػػد المنبظػػر كالمسػػبهدؼ
ػػا لماػػركع العقػػد كذلػػؾ ببثبيػػ  احػػد اركػػاف العقػػد  كذلػػؾ ببثبيػػ  النقػػاط البػػي بصػػمً اساسن
ذا كػػاف تػػذا ا ب ػػاؽ   يعػػد ققػػدنا فرنػػه   يعػػد  المسػػبقبمي اك احػػد اػػركط تػػذ  األركػػافم كا 

الجكتريػػة كافػػة لبظهػػر نيػػة  إيجابنػػام ألف اايجػػار   بػػد اف بجبمػػع فيػػه األركػػاف كالاػػركط
 ا لبزاـ بصكرة كاضحة كمحددة . 
                                                           

د. أٔظ ػجذ اٌّٙذي فشٌذبد، إٌظبَ اٌمبًٔٛٔ ٌٍّفبٚػبد فً اٌمٛأٍٓ اٌٛػؼٍخ ٚاٌششٌؼخ  (1)

، 2017، 1ؽٍجً اٌذمٛلٍخ، ثٍشٚد، ٌجٕبْ، اإلعالٍِخ دساعخ رأطٍٍٍخ ِمبسٔخ، ِٕشٛساد اٌذ

، ٚأظش فً رفظًٍ رٌه: د. طجشي دّذ خبؽش، لطغ اٌّفبٚػبد اٌؼمذٌخ، ثذش ِٕشٛس 41ص

 . 1552فً ِجٍخ إٌٙشٌٓ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ األٚي، اٌؼذد اٌضبٌش، 



 ( تحليليظ تأصيليظ دراسظ)الطراقي المدني قانونال في الطقد إلبرام الممكدة المفاوضات

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

646 

لػػػػذا فػػػػرف اثػػػػر تػػػػذ  ا ب اقػػػػا  ينحصػػػػر فػػػػي إمكانيػػػػة اقببارتػػػػا اساسػػػػان لمب ػػػػاكضم 
كا ب ػػػاؽ قمػػػأ طبيعػػػة العقػػػدم كمدبػػػهم ككي يػػػة حسػػػار األسػػػعارم كيكػػػكف لهػػػا اتميػػػة فػػػي 

باػػُف نقطػػة معينػػةم  مرحمػػة بن يػػذ العقػػد كذلػػؾ قنػػدما يبعػػذر الكقػػكؼ قمػػأ إرادة الطػػرفيف
كماؿ ما نقص مف العقد   .(1)فيبـ الرجكع إلأ تذ  ا ب اقا  لبياف تذ  اارادة كا 

يببػػيف ممػػا بقػػدـ اف معيػػار البمييػػز بػػيف الػػدقكة إلػػأ الب ػػاكض كاايجػػار يكمػػف فػػي 
كجكد النية الجازمة كقدمها  البي بصاحر البعبير في إحداث األثر القانكنيم تؿ قصد 

يػػر قػػف الرضػػا إبػػراـ العقػػدم فيعػػد البعبيػػر تنػػا إيجابنػػام اـ لػػـ يقصػػد ببكجيػػه ببكجيػػه البعب
البعبيػػػػر سػػػػكل انهػػػػا رغبػػػػة قػػػػف البعاقػػػػد كالرضػػػػا بػػػػهم اك البمهيػػػػد لػػػػهم اك الػػػػدفع إليػػػػهم اك 
اسبطالع رام الطرؼ اآلخر فيما يدقك إليه مف البعاقػدم فيعػد دقػكة إلػأ الب ػاكض قمػأ 

  .(2)قناصر تذا العقد

معيػػار امػػػراف جكتريػػاف تمػػػا: األكؿ ػ العػػـز النهػػػائي مػػف قبػػػؿ مقػػػدـ فقػػكاـ تػػػذا ال
عقػػد حصػػكؿ اايجػػار قمػػأ نحػػك يػػلدم إلػػأ قيػػاـ ال مالعػػرض قمػػأ إبػػراـ العقػػدم كالثػػاني
كتذاف األمراف يبطمباف في اايجار المقػدـ اف يبضػمف  بمجرد قبكله مف الطرؼ اآلخرم

لػذلؾ يعػد العػرض م (3)ر  األساسػيةطبيعة العقد المراد إبرامهم إلأ جانر اػركطه كقناصػ
 ه مجرد دقكة إلأ الب اكض كبعبارةالمبضمف الرغبة في إبراـ ققد ما دكف بياف كؿ اركان

  .(4)اخرل)دقكة إلأ البعاقد(

كيعد مف قبيؿ الدقكة إلأ الب اكض مف قـز قمأ إبراـ الصػ قة بمجػرد اف يصػدر 
قػالف اػخص قبػر قػف  نبرنػ مكقعػه قمػأ اا القبكؿ مف قبؿ مػف كجػه إليػه العػرضم كا 

سمع كخدما  حبأ لك كاف تذا ااقالف مصحكبنا بررساؿ األسعار البي يبعامؿ بها تػذا 
                                                           

اٌمب٘شح،  د. طالح اٌذٌٓ صوً، رىٌٛٓ اٌشٚاثؾ اٌؼمذٌخ فٍّب ثٍٓ اٌغبئجٍٓ، داس إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، (1)

 . 70، ص1553، 1ؽ

د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسي، اٌٛعٍؾ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، ٔظشٌخ االٌزضاَ ثٛجٗ ػبَ، اٌجضء  (2)

 . 206، ص1552األٚي، داس إدٍبء اٌزشاس اٌؼشثً، ثٍشٚد، ٌجٕبْ، 

ٌّٕفشدح، د. ػجذ اٌفزبح ػجذ اٌجبلً، ِٛعٛػخ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌّظشي، ٔظشٌخ اٌؼمذ ٚاإلسادح ا (3)

 . 123، ص1574دساعخ ِؼّمخ ِٚمبسٔخ ثبٌفمٗ اإلعالًِ، ِطجؼخ ٔٙؼخ ِظش، اٌمب٘شح، 

د. جًٍّ اٌششلبٚي، إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، اٌىزبة األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، داس إٌٙؼخ  (4)

 . 222، ص1571اٌؼشثٍخ، اٌمب٘شح، 
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ػا دقػكة  .(1)نبرن المبجر ا فبراضي المكجكد قمأ ابكة اا كيعد مف قبيؿ الب اكض ايضن
المصػػارؼ لمجمهػػكر ل ػػبً الحسػػار ككػػذلؾ الػػدقكة إلػػأ الب ػػاكض ألنػػه   يبضػػمف العػػـز 

ائي قمػػأ إبػػراـ العقػػد العػػرض الػػذم يكجػػه إلػػأ الجمهػػكر إذا ابضػػً مػػف الظػػركؼ اف النهػػ
اخصػػية مػػف يػػراد البعاقػػد معػػه محػػؿ اقببػػار اساسػػي فػػي البعاقػػدم بحيػػث يكػػكف لصػػاحر 

 العرض اف يخبار مف يريد  . 

قػف حاجبهػا إلػأ مكظػؼم فمثػؿ تػذا  نبرن كُف بعمف اركة قبر مكقعها قمأ اا
ف بضػػمف تػػذا ااقػػالف   ينطػػكم قمػػأ  إيجػػار بػػؿ قمػػأ مجػػرد دقػػكة لمب ػػاكض حبػػأ كا 

ااقػػػالف األركػػػاف كالاػػػركط الجكتريػػػة لمعقػػػد المػػػراد إبرامػػػهم كمػػػا إذا ذكػػػر فػػػي ااقػػػالف 
الملتال  المطمكبة في المكظؼم كمقدار الرابرم كالسػبر فػي قػدـ اقببػار تػذا العػرض 

ػف يقػكـ بػالر  نمػا بريػد إيجابنا ألف الاركة   بقصد اف ببعاقػد مػع كػؿ مي د قمػأ قرضػهام كا 
الاػػػػركة بهػػػػذا العػػػػرض اف بحػػػػث مػػػػف ببػػػػكفر فػػػػيهـ الاػػػػركط المطمكبػػػػة قمػػػػأ البقػػػػدـ إلػػػػأ 

  .(2)الب اكض معها لبخبار مف بينهـ الاخص الذم بعبقد اف الك اءة المطمكبة ببكفر فيه

مما بقدـ يببيف لنا اف كجكد اك قدـ كجكد النية الجازمة في إحداث األثر القانكني 
لحد ال اصؿ بيف اايجار كالدقكة إلأ الب اكضم فػرف كجػد  تػذ  النيػة نكػكف امػاـ تي ا

إيجار با م كبظهر اتمية البمييز بيف اايجار كالدقكة إلأ الب اكض في حالػة صػدكر 
القبكؿم إذ اف اايجار خطكة مباارة إلأ العقدم لذلؾ إذا صػادؼ القبػكؿ إيجابنػا بابنػام بػـ 

قمػػأ قػػابؽ كػػال الطػػرفيفم امػػا إذا صػػادؼ القبػػكؿ مجػػرد دقػػكة العقػػد كظهػػر  ا لبزامػػا  
كتكػػػذا نجػػػد الػػػدقكة إلػػػأ الب ػػػاكض خطػػػكة إلػػػأ  .(3)إلػػػأ الب ػػػاكضم فػػػال نكػػػكف امػػػاـ ققػػػد

 اايجارم في حيف اف اايجار خطكة إلأ العقد . 
                                                           

ٍخ اٌزفبٚع، داس إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، د. ِذّذ دغبَ ِذّٛد ٌطفً، اٌّغؤٌٍٚخ اٌّذٍٔخ فً ِشد (1)

ٌغٕخ  40( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً سلُ 70/2، وّب ٔظذ اٌّبدح )14، ص1555اٌمب٘شح، 

ػٍى أْ )أِب إٌشش ٚاإلػالْ ٚثٍبْ األعؼبس اٌجبسي اٌزؼبًِ ثٙب ٚوً ثٍبْ آخش ِزؼٍك  1551

جبثبً ٚإّٔب ٌىْٛ دػٛح إٌى ثؼشٚع أٚ ؽٍجبد ِٛجٙخ ٌٍجّٙٛس أٚ ٌألفشاد، فال ٌؼذ ػٕذ اٌشه إٌ

 اٌزفبٚع(. 

د. ِذّذ أثٛ صٌذ، اٌّفبٚػبد فً اإلؽبس اٌزؼبلذي، ثذش ِٕشٛس فً ِجٍخ اٌؼٍَٛ اٌمبٍٔٛٔخ  (2)

 . 157، ص2005، 42ٚااللزظبدٌخ، جبِؼخ ػٍٓ شّظ، اٌؼذد األٚي، اٌغٕخ 

 =بٚػبد دساعخأظش فً رٌه: األعزبر. ِذّذ شبوش ِذّٛد ِذّذ، اٌّغؤٌٍٚخ ػٓ لطغ اٌّف (3)
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غير اف بعييف الحد ال اصؿ بيف تػذا اايجػار البػا  كالػدقكة إلػأ الب ػاكض لػيس 
م كذ لػػؾ ألف النيػػة القاطعػػة ببجػػه إلػػأ إحػػداث األثػػر القػػانكني   ببػػدك بكضػػك  امػػرنا سػػهالن

دائمنام ألنها مسُلة مبصمة بقصد صاحبها
(1).  

كلػػذلؾ فرنػػه يصػػعر كضػػع قاقػػدة فػػي تػػذا الصػػدد . كيبمبػػع القاضػػي فػػي بحديػػد 
 المسائؿ الجكترية كبمييزتا قف المسائؿ الثانكية)الب صيمية( البي   يبكقؼ قميها البعاقد
بسمطة كاسعة   بخضع لرقابة محكمة البمييزم لكػف قمػأ القاضػي فػي بحديػد  لممسػائؿ 
الجكتريػػػة اف يسػػػبدؿ كيبقيػػػد بػػػررادة الطػػػرفيف الصػػػريحة اك الضػػػمنية كبمػػػا بقػػػرر  مبػػػاد  

 العدالة كقرؼ البعامؿ . 

كرغػػـ اف الماػػرع العراقػػي لػػـ يضػػع قكاقػػد معينػػة لبنظػػيـ الم اكضػػا  العقديػػةم إ  
يعبرؼ بها باقببارتا مرحمة قػد  .(2)( مف القانكف المدني العراقي86بضأ المادة)انه كبمق

بكصػػػػػؿ إلػػػػػأ إبػػػػػراـ العقػػػػػد النهػػػػػائي إذا اب ػػػػػؽ طرفػػػػػا الب ػػػػػاكض قمػػػػػأ المسػػػػػائؿ الجكتريػػػػػة 
ف لـ يب قا خالؿ الم اكضا  قمأ المسائؿ الب صػيمية الثانكيػةم إ  إذا قمػؽ  كاألساسية كا 

 اقهما قمأ المسائؿ الثانكية.الطرفاف انعقاد العقد قمأ اب 

نخمػػص ممػػا سػػػبؽ ػ انػػه إذا بمخضػػػ  الم اكضػػا  قػػف إيجػػػارم فهػػذا   يعنػػػي 
بالضػػػركرة انبهػػػاء الم اكضػػػا م فالم اكضػػػا  بنبهػػػي قنػػػد إبػػػراـ العقػػػد النهػػػائي بمطابقػػػة 
ف لػػـ يصػػؿ إلػػأ حػػد انبهػػاء  القبػػكؿ لهػػذا اايجػػارم كلكػػف بالمقابػػؿ نجػػد اف اايجػػارم كا 
                                                                                                                                                      

 ِٚب ثؼذ٘ب.  30، ص2016، 1ؽِمبسٔخ، اٌّشوض اٌمًِٛ ٌإلطذاساد اٌمبٍٔٛٔخ، اٌمب٘شح، =

د. فزذً ػجذ اٌشدٍُ ػجذهللا، اٌٛجٍض فً إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، اٌىزبة األٚي، ِظبدس  (1)

، 1556، االٌزضاَ، اٌجضء األٚي، اٌؼمذ ٚاإلسادح إٌّفشدح، ِىزجخ اٌجالء اٌجذٌذح، اٌمب٘شح

، ٚأظش وزٌه: د. ِٕزس اٌفؼً، إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، دساعخ ِمبسٔخ ثٍٓ اٌفمٗ 20_65ص

اإلعالًِ ٚاٌمٛأٍٓ اٌّذٍٔخ اٌٛػؼٍخ، اٌجضء األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، داس اٌضمبفخ، ػّبْ، األسدْ، 

 . 113، ص1555

ـ ٌطبثك اٌمجٛي اإلٌجبة 1ػٍى )( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً دٍش ٔظذ 76ساجغ ٔض اٌّبدح ) (2)

إرا ارفك اٌطشفبْ ػٍى وً اٌّغبئً اٌجٛ٘شٌخ اٌزً رفبٚع فٍٙب. أِب االرفبق ػٍى ثؼغ ٘زٖ 

ـ ٚإرا ارفك اٌطشفبْ ػٍى 2اٌّغبئً فال ٌىفً الٌزضاَ اٌطشفٍٓ دزى ٌٛ أصجذ ٘زا االرفبق ثبٌىزبثخ 

ٌزفمبْ ػٍٍٙب فٍّب ثؼذ ٌُٚ ٌشزشؽب أْ جٍّغ اٌّغبئً اٌجٛ٘شٌخ فً اٌؼمذ ٚادزفظب ثّغبئً رفظٍٍٍخ 

اٌؼمذ ٌىْٛ غٍش ِٕؼمذ ػٕذ ػذَ االرفبق ػٍى ٘زٖ اٌّغبئً فٍؼزجش اٌؼمذ لذ رُ، ٚإرا لبَ خالف ػٍى 

اٌّغبئً اٌزً ٌُ ٌزُ االرفبق ػٍٍٙب فئْ اٌّذىّخ رمؼً فٍٙب ؽجمبً ٌطجٍؼخ اٌّٛػٛع ٚألدىبَ اٌمبْٔٛ 

 ٚاٌؼشف ٚاٌؼذاٌخ(.
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اف لػػه اثػػر كبيػػر فػػي دفػػع الم اكضػػا  إلػػأ األمػػاـ  األنػػه بعبيػػر محػػدد  الم اكضػػا م إ 
كدقيؽ يجعؿ العقد كايؾ ا نعقادم إذ   يبقأ ابراـ العقد إ  قبكؿ المكجر له كالذم قد 

 .(1)يككف بكممة كاحدةم بؿ اف مجرد السكك  يعد قبك ن في بعض الحا  ا

بػػالمعنأ القػػانكني ك صػػادفه  فػػال بثػػار ماػػكمة إذا اسػػ ر  الم اكضػػا  قػػف إيجػػار
ػػا إذا صػػادؼ  قبػػكؿ مطػػابؽم ف ػػي تػػذ  الحالػػة يناػػُ العقػػد ممزمػػا اطرافػػهم ك  ماػػكمة ايضن
ام كتذا يعني إنبهاء الم اكضا  بال اؿم كمف الممكف اف بسبمر  ا صحيحن اايجار رفضن
الم اكضػػػػا  قمػػػػأ اايجػػػػار باقببارتػػػػا قنصػػػػرنا فيهػػػػا كذلػػػػؾ قنػػػػدما   يقبػػػػؿ المب ػػػػاكض 

جار لكنه يبقدـ ببعديال  جكترية قمأ تذا اايجار ببضمف إضػافة اػركط كحػذؼ ااي
اركط اخرلم ف ي تذ  الحالة نككف بصدد اقبرا  مقابؿ يسقط اايجار األكؿ كيبضمف 

  .(2)في ذا  الكق  إيجابان جديدان 

 نبهي بالبعاقد اك بال اؿم كاألصؿكبجرم الم اكضا  قمأ تذا اايجار حبأ ب
غيػر ممػـز لمػف صػدر قنػػهم فيسػبطيع المكجػر اف يرجػع قػف تػذا اايجػػار  اف اايجػار

فهػذا الػنص ي ػرض قمػأ المكجػر البزامػا  .(3)طالما بقي مجرد إيجار كلـ يقبرف به قبػكؿ
ف مصػدر  بالبقاء قمأ إيجابه إذا حدد مدة لمطرؼ اآلخر ليقبؿ مف خاللها اك يرفضم كا 

  يمبـز بالبقاء قمأ إيجابه في مجمػس العقػد  البزاـ المكجر تذا تك إرادبه المن ردةم فهك
إذا لـ يحدد ميعادنا لقبكؿ إيجابهم كيعنأ اف المكجر   يمبـز بريجابػهم كانػه يجػكز لػه اف 

 يرجع قنه قبؿ اف يقبرف به قبكؿ الطرؼ اآلخر . 

 
                                                           

ـ ال ٌٕغت إٌى عبوذ لٛي 1( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً دٍش ٔظذ ػٍى )71) أظش ٔض اٌّبدح (1)

ـ ٌٚؼزجش اٌغىٛد لجٛالً ثٛجٗ خبص إرا 2ٌٚىٓ اٌغىٛد فً ِؼشع اٌذبجخ إٌى اٌجٍبْ ٌؼزجش لجٛالً 

وبْ ٕ٘بن رؼبًِ عبثك ثٍٓ اٌّزؼبلذٌٓ ٚارظً اإلٌجبة ثٙزا اٌزؼبًِ أٚ رّخغ اإلٌجبة ٌّٕفؼخ ِٓ 

وزٌه ٌىْٛ عىٛد اٌّشزشي ثؼذ أْ ٌزغٍُ اٌجؼبئغ اٌزً اشزشا٘ب لجٛالً ٌّب ٚسد فً ٚجٗ إٌٍٗ. ٚ

 لبئّخ اٌضّٓ ِٓ ششٚؽ(. 

د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسي، اٌٛعٍؾ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، اٌجضء األٚي، ِشجغ عبثك،  (2)

 . 220ص

اٌّٛجت ٍِؼبداً ٌٍمجٛي  ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً ػٍى أْ )إرا دذد74ٚفً ٘زا ٔظذ اٌّبدح ) (3)

 اٌزضَ ثئٌجبثٗ إٌى أْ ٌٕمغ ٘زا اٌٍّؼبد(. 



 ( تحليليظ تأصيليظ دراسظ)الطراقي المدني قانونال في الطقد إلبرام الممكدة المفاوضات
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 حسن النية: الفرع الثاني

 يػذ  اكحبػأ خػالؿ يمعر مبدا حسف النية دكرنا بارزنا فػي مجػاؿ العقػدم سػكاء قنػد بن
المرحمػػػة السػػػابقة قمػػػأ بن يػػػذ م كبػػػُبي فكػػػرة حسػػػف النيػػػة فػػػي سػػػياؽ العالقػػػة بػػػيف القػػػانكف 
كاألخػػالؽم فهػػي باػػكؿ نقطػػة ابصػػاؿ كامبػػزا  بينهمػػا كا قبػػداد بهػػا يك ػػؿ مكافقػػة القػػانكف 
لقكاقػػػػد األخػػػػالؽ قمػػػػأ نحػػػػك افضػػػػؿم كمػػػػا انهػػػػا بعببػػػػر كسػػػػيمة لب ريػػػػد بطبيػػػػؽ القاقػػػػدة 

لهذام يحػرص كػؿ نظػاـ قػانكني قمػأ بقنػيف تػذ  ال كػرة كبجسػيدتا فػي إطػار  .(1)القانكنية
 بطبيقا  قديدة كمبنكقة لها . 

كمف الجدير بالذكر انه يبعذر إيجاد بعريؼ قاـ كمكحػد ل كػرة حسػف النيػة . فهػذ  
ال كػػرة   ببضػػمف مػػدلك ن كاحػػدنام بػػؿ بػػدخؿ حيػػز القػػانكف بمعنيػػيف اك م هػػكميف مخبم ػػيفم 

صي كاآلخر مكضكقيم بدكر حكلهما سائر البطبيقا  القانكنية لهذ  ال كرةم احدتما اخ
فالقػػانكف يعبػػد بحسػػف النيػػة باقببػػار  حالػػة ن سػػية اك ذتنيػػة ببمثػػؿ فػػي الجهػػؿ بكاقعػػة اك 
م فرف فكرة حسف النية ببدك فكرة اخصػية اك ذابيػة ببسػـ بطػابع  ظرؼ مام كبهذا الم هـك

ك المقصكد بحسف النية في إطار قكاقد الحيازة سمبي محضم كتذا الم هكـ الاخصي ت
 كضكقي كالذم يرببط بقاقدة السمكؾكالم هـك الثاني تك الم هـك المم (2)كا لبصاؽ

إذ يجر ا مبناع م (3)كالبي ببطمر مف األاخاص مراقاة النزاتة كالارؼ كاألمانة كالثقة
بداء البعاكف كالمااركةم سكاء قند بد ء الب اكض اك اثنائه اك قف ام غش اك بدليسم كا 

ا لممعامال  قمكمنام كفي جميع بعد م بكص ه مبدنا حا  مراحمها . كمن
                                                           

د. ِذّذ دغٍٓ ػجذ اٌؼبي، اٌزٕظٍُ االرفبلً ٌٍّفبٚػبد اٌؼمذٌخ، دساعخ رذٍٍٍٍخ ِمبسٔخ ٌزأٍِٓ  (1)

، ٚأظش 121، ص1557اٌّفبٚػبد فً ػٍٍّخ اٌزجبسح اٌذٌٍٚخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، اٌمب٘شح، 

ِذّٛد دغٍٓ اٌجذٚ ِؤٌفٗ اٌّشزشن ِغ د. ِذّذ طذٌك ِذّذ ػجذهللا، أصش  وزٌه: أ.َ. د أوشَ

ِٛػٛػٍخ اإلسادح اٌزؼبلذٌخ فً ِشدٍخ اٌّفبٚػبد، ثذش ِغزً ِٓ أؽشٚدخ دوزٛساٖ اٌّٛعِٛخ 

ِٛػٛػٍخ اإلسادح اٌزؼبلذٌخ ـ دساعخ رذٍٍٍٍخ ِمبسٔخ ِمذِخ إٌى وٍٍخ اٌذمٛق جبِؼخ اٌّٛطً 

(، 16(، اٌغٕخ )45(، اٌؼذد )13خ اٌشافذٌٓ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ )ٚاٌجذش ِٕشٛس فً ِجٍ 2010

 ِٚب ثؼذ٘ب.  407ص

َ.َ أَ وٍضَٛ طجٍخ ِذّذ، اٌّفبٚػبد اٌّّٙذح ٌٍزؼبلذ ِبٍ٘زٙب ٚأدىبِٙب، دساعخ ِمبسٔخ ثٍٓ  (2)

، 2014اٌٛالغ اٌؼًٍّ ٚاٌفشاؽ اٌزششٌؼً، ثذش ِٕشٛس فً ِجٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ اٌمبٍٔٛٔخ، اٌغٕخ 

 . 255، اإلطذاس اٌضبٌش، ص16اٌّجٍذ 

 . 20عٍٓ ِٕظٛس، اٌؼمٛد اٌذٌٍٚخ، ِشجغ عبثك، ص-د. ِذّذ ح (3)
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فهػػػي ضػػػابط اخالقػػػي لمسػػػمكؾ يجػػػرم بقػػػدير  قمػػػأ نحػػػك مكضػػػكقي كمجػػػردم كفقنػػػا 
لمسمكؾ الحسف الذم ب بضيه الحياة في المجبمع . كمبدا حسف النية بمعنػا  المكضػكقي 

لػذم ي رضػه القػانكف كممػا بعمػؽ األمػر بب سػير العقػكد تك ا -ام باقببار  قاقدة سمكؾ -
 اك بن يذ ا لبزاما  الناائة قنها . كتذا المبدا يبقرر بمقبضأ نص قانكني صريً . 

كفيمػػػا يبعمػػػؽ بالمرحمػػػة الممهػػػدة اك السػػػابقة قمػػػأ البعاقػػػدم فػػػال يكجػػػد غالبنػػػا نػػػص 
مرحمػػة . كبمػػا خػاص ي ػػرض صػراحة حسػػف النيػػة فػي العالقػػا  بػيف األطػػراؼ فػػي تػذ  ال

اف تذا المبدا يبسـ بطابع اخالقي م رطم كما اف حدكد  ببدك غامضة لمااية قند بربير 
مثػػػار مبااػػػرة قميػػػه فػػػي دائػػػرة القػػػانكف الكضػػػعيم لػػػذا فػػػرف ضػػػركرا  الصػػػياغة القانكنيػػػة 
بقبضػػػي إقطػػػاء  مضػػػمكننا اكثػػػر بحديػػػدنا . فػػػال يمكػػػف ل كػػػرة حسػػػف النيػػػة اف بػػػلبي اثرتػػػا 

اؿ الػػػػػركابط قبػػػػػؿ البعاقػػػػػد إ  مػػػػػف خػػػػػالؿ قكاقػػػػػد كم ػػػػػاتيـ كاضػػػػػحة األخالقػػػػػي فػػػػػي مجػػػػػ
  .(1)كمحددة

كقمأ تذا األساسم فرف ا لبزاـ في الب اكض بحسف نية كػالبزاـ رئيسػي يقػع قمػأ 
قابؽ كؿ مف طرفي الم اكضةم تك البػزاـ ببحقيػؽ نبيجػة   فػال يسػبطيع المب ػاكض دفػع 

ه لكػػػي يكػػػكف حسػػػف النيػػػة فمػػػـ كسػػػعانػػػه بػػػذؿ كػػػؿ مػػػا فػػػي  رثبػػػا المسػػػلكلية قػػػف ن سػػػه ب
 . يسبطيع

 رمم لمجرد البسمية اك الدقاية اك اسبطالعكما انه   يجكز له الب اكض باكؿ صك     
إاػاقة ك  يجػكز إبيػاف ام سػمكؾ مػف اػُنه  السكؽم دكف نيػة حقيقيػة فػي البعاقػدم

م اك ممػػاؿ كاذبػػة ببعػػث ثقػػة زائ ػػة لػػدل الطػػرؼ اآلخػػر اطالػػة مػػدة الب ػػاكض بػػدكف جديػػة
كػػػاف تدفػػػه مػػػف دخػػػكؿ الم اكضػػػا  مجػػػرد المراكغػػػة ابعػػػاد اػػػريكه قػػػف الب ػػػاكض مػػػع 
اآلخريف اك البعرؼ قمأ اسرار  ال نية كالماليةم ككذلؾ ا نسحار مف الم اكضا  باكؿ 

تػي مػف البصػرفا  م ان رادم م اجئ دكف مبػرر ماػركع لمباحثػا  فػي مراحمهػا المبقدمػة
إذا ظهػػر    سػػيماقة البػػي بكلػد  لػػدل الطػػرؼ اآلخػػرم ك البػي بعػػد إخػػال ن بالثقػػة الماػػرك 

                                                           

 . 124د. ِذّذ دغٍٓ ػجذ اٌؼبي، اٌزٕظٍُ االرفبلً ٌٍّفبٚػبد اٌؼمذٌخ، ِشجغ عبثك، ص (1)
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مػػف جانػػر م ػػاكض محبػػرؼ اك مهنػػيم ممػػا يبربػػر قنػػه ضػػياع فرصػػة إبمػػاـ العقػػدم اك 
 . (1)البعاقد مع اآلخريف باكؿ مناسر

الجػػدير بالمالحظػػة انػػه   يجػػر الخمػػط بػػيف ا لبػػزاـ بالب ػػاكض بحسػػف نيػػة كمبػػدا 
ـ   يعنػػػي مطمقنػػػا اف يمبػػػـز المب ػػػاكض بػػػربراـ العقػػػد حريػػػة البعاقػػػدم ذلػػػؾ ألف تػػػذا ا لبػػػزا

بػػػه البعاقديػػػة فػػػي البعاقػػػد مػػػف النهػػػائي بال عػػػؿم كاف المب ػػػاكض يبقػػػأ مبمبعنػػػا بكامػػػؿ حري
إذ   يجػػػكز اف يضػػػع حػػػدنا لمم اكضػػػا  كا مبنػػػاع قػػػف إبػػػراـ العقػػػدم دكف البقيػػػد  قدمػػػهم

 في إطار حسف النية . بربراـ ققدمم اريطة اف يبـ ذلؾ اسبنادا ألسبار ماركقةم ك 

كنظػػػرنا لدقػػػة الخػػػط ال اصػػػؿ بػػػيف مبػػػدا حسػػػف النيػػػة لػػػدل الم ػػػاكضم كمبػػػدا حريػػػة 
البعاقدم فمف الجدير بالػذكر القػكؿ بُنػه كممػا بقػدم  الم اكضػا  ابسػع نطػاؽ المسػلكلية 
ف كصػػػػكؿ المباحثػػػػا  كالمناقاػػػػا  حػػػػكؿ العناصػػػػر  المدنيػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة الم اكضػػػػا م كا 

ة لمعقػػد إلػػأ مراحػػؿ مبقدمػػةم يمػػـز الطرفػػاف اخالقينػػا كقانكنينػػام ببػػػذؿ الرئيسػػية اك األساسػػي
كمكاصػػػمة الجهػػػد الػػػالـز بحسػػػف نيػػػة اكمػػػاؿ ا ب ػػػاؽ الجزئػػػيم بهػػػدؼ الباػػػاكر كالبعػػػاكف 

حيث اف قدـ ا سبمرار في البااكر كالبحػاكر  اايجابية ابراـ العقد النهائيمكالمساتمة 
ف مبػػػرر ماػػػركعم يعببػػػر سػػػمككنا غيػػػر مقبػػػكؿ مػػػف جانػػػر احػػػد الطػػػرفيف بسػػػكء نيػػػة اك دك 

  .(2)يسبكجر المسلكلية البقصيرية

 عا  العربية لـ بنص قمأ مبدا حسفكمما بجدر اااارة إليه اف اغمر الباري
النية في العالقا  بيف األطراؼ في المرحمػة السػابؽ قمػأ البعاقػدم بػؿ اخػذ  بمبػدا قػاـ 

س بعػػػػض القػػػػكانيف األجنبيػػػػة كالقػػػػانكف م بعكػػػػ(3)يقضػػػػي بحسػػػػف النيػػػػة فػػػػي بن يػػػػذ العقػػػػكد
اايطالي كالسكيسرم كالبي نص  صراحة قمأ البزاـ األطراؼ اثنػاء الم اكضػا  كبن يػذ 

  .(4)ا لبزاما  كاسبعماؿ الحقكؽ طبقنا لقكاقد حسف النية
                                                           

 د. ثٍذبط اٌؼشثً، اإلؽبس اٌمبًٔٛٔ ٌٍّشدٍخ اٌغبثمخ ػٍى إثشاَ اٌؼمذ فً ػٛء اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ (1)
 . 21ـ20، ص2010اٌجضائشي دساعخ ِمبسٔخ، داس ٚائً ٌٍٕشش، ػّبْ، األسدْ، 

 . 70، ص2000د. سجت وشٌُ ػجذ اٌالٖ، اٌزفبٚع ػٍى اٌؼمذ، سعبٌخ دوزٛساٖ، جبِؼخ اٌمب٘شح،  (2)
ٌجت رٕفٍز  -1دٍش ٔظذ ػٍى ) 1551ٌغٕخ  40ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً سلُ  150أظش اٌّبدح  (3)

ِٓ  1/ف147ٌّب اشزًّ ػٍٍٗ ٚثطشٌمخ رزفك ِغ ِب ٌٛججٗ دغٓ إٌٍخ(، ٚوزٌه ٔض اٌّبدح  اٌؼمذ ؽجمبً 
  .1545ٌغٕخ  131اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌّظشي سلُ 

 =َ.َ ٚػٛد وبرت األٔجبسي، اٌّفبٚػبد اٌؼمذٌخ ػجش األٔزشٍٔذ، ثذش ِٕشٛس فً ِجٍخ سعبٌخ (4)
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يه اايجػارم إذ فػي إف الب اكض قمأ العقد ينبهي قانكننا في الكق  الذم يصدر ف
تذ  المحظة الحاسػمة بكػكف الم اكضػا  قػد حققػ  الاػرض األسػمأ منهػام كتػك بكصػيؿ 
الطػرفيف المب اكضػيف إلػأ اب ػاؽ قمػأ جميػػع المسػائؿ الجكتريػة اك األساسػية لمعقػد الػػذم 
يسعياف ابرامهم كمػف ثػـ بنبهػي مرحمػة الم اكضػا  كببػدا مرحمػة إبػراـ العقػدم فيقػـك احػد 

بكجيه إيجار بالعقد يبضمف الاركط البي انبهيا إليها في مرحمة الب اكض إلأ الطرفيف ب
 الطرؼ اآلخر . 

فػػرذا قبػػؿ األخيػػر تػػذا اايجػػار دكف قيػػد اك اػػرطم انعقػػد العقػػد نهائينػػا كفقنػػا لػػنص 
( مف القانكف المدني العراقي حيػث نصػ  قمػأ اف)العقػد تػك ارببػاط اايجػار 73المادة)

 .(1)يف بقبػػػكؿ اآلخػػػر قمػػػأ كجػػػه يثبػػػ  اثػػػر  فػػػي المعقػػػكد قميػػػه(الصػػػادر مػػػف احػػػد العاقػػػد

  .(2)كاايجار بهذا المعنأ تك اارادة األكلأ البي بظهر في العقد المراد إبرامه

 مقة بكجكد اارادةم كابجاتها إلألذلؾ يجر اف ببكفر في اايجار الاركط المبع
أ العناصػػػر البػػػي بجعمػػػه ااػػػبماله قمػػػ إلػػػأ جانػػػر مإحػػػداث اثػػػر قػػػانكنيم كالبعبيػػػر قنهػػػا

ا ألف ينعقد به العقد حيف يصادفه قبكؿ مطابؽ م كلكف اايجار بالعقد قد بسبقه (3)صالحن
إجػػػػراءا  كمراحػػػػؿ بمهػػػػد كبحضػػػػر لػػػػهم كيكػػػػكف اايجػػػػار فيهػػػػا مجػػػػرد دقػػػػكة إلػػػػأ إجػػػػراء 
م اكضػػػػةم كتػػػػذ  الػػػػدقكة بخبمػػػػؼ قػػػػف اايجػػػػار البػػػػا م لػػػػيس فقػػػػط ألنهػػػػا سػػػػابقة قمػػػػأ 

  باػػبمؿ قمػػأ العناصػػر الجكتريػػة لمعقػػد المطمػػكر إبرامػػهم اك ألف  اايجػػارم اك ككنهػػا
                                                                                                                                                      

 . 203، ص2005اٌذمٛق، اٌّجٍذ األٚي، اٌؼذد اٌضبًٔ، =

ٌمَٛ اٌؼمذ ثّجشد أْ ٌزجبدي اٌطشفبْ اٌزؼجٍش ػٓ إسادرّٙب اٌّزطبثمزٍٓ، ٚأْ اٌؼمذ ششٌؼخ  (1)

اٌّزؼبلذٌٓ ال ٌجٛص ٔمؼٗ أٚ رؼذٌٍٗ إال ثبرفبق اٌطشفٍٓ أٚ ٌألعجبة اٌزً ٌمشس٘ب اٌمبْٔٛ، ٚأظش 

ىزجخ ػجذهللا فً رؼشٌف اإلٌجبة: د. إعّبػًٍ غبُٔ، إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ِظبدس االٌزضاَ، ِ

، ٚأظش وزٌه: د. ّ٘بَ ِذّٛد ص٘شاْ، األطٛي اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، 104، ص1566ٚ٘جخ، اٌمب٘شح، 

 . 54، ص2004داس اٌجبِؼخ اٌجذٌذح، اإلعىٕذسٌخ، 

، 2002أظش: د. إٌٍبط ٔبطٍف، ِٛعٛػخ اٌؼمٛد اٌّذٍٔخ ٚاٌزجبسٌخ، اٌجضء األٚي، أدىبَ اٌؼمذ،  (2)

 . 62ص

اٌججٛسي، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ األسدًٔ، اٌجضء األٚي، ِظبدس  د. ٌبعٍٓ ِذّذ (3)

، 2002اٌذمٛق اٌشخظٍخ، اٌّجٍذ األٚي، أؼمبد اٌؼمذ، داس ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ػّبْ، األسدْ، 

 . 152ص
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تناؾ اقببارا  لـ يحط بها العارضم كيبكقؼ معرفبها قمأ ابجا  إرادبه إلأ البعاقد مػف 
نمػػا فقػػط م (1)قدمػػه ف الػػذم يميزتػػا تػػي نيػػة الػػداقي إليهػػا فػػي قػػدـ ا لبػػزاـ مبااػػرةم كا  كا 

  .(2)اخببار إمكانية إبراـ العقد

ذا المنطمػػؽم فػػرف اايجػػار تػػك الحػػد ال اصػػؿ بػػيف مرحمػػة الب ػػاكض قمػػأ كمػػف تػػ
العقػػد كمرحمػػة إبػػراـ العقػػدم فحيػػث كجػػد اايجػػار ام العػػرض الكامػػؿ انب ػػأ الب ػػاكض   
كحيػػث انعػػدـ اايجػػار ظػػؿ الطرفػػاف فػػي مرحمػػة الم اكضػػا  اك المباحثػػا  باػػُف إبػػراـ 

فػي العقػكد   سيماقف الم اكضا  ك العقدم كنالحظ في تذا الاُفم بُف اايجار الناائ 
  .(3)الب اكضية يبميز بُنه مف صنع الطرفيف

فقػػد سػػاتـ كػػؿ منهمػػا فػػي بحديػػد اػػركطه كبمػػكرة نقاطػػه األساسػػيةم كفقنػػا ألتػػدافهما 
كمصػػػالحهما الماػػػبركةم ممػػػا سيسػػػمً لهمػػػا ببحديػػػد النطػػػاؽ المكضػػػكقي كالزمنػػػي الػػػذم 

عر البمييز بػيف اايجػارم كبػيف الػدقكة إلػأ ككثيرنا ما يص .(4)بسكد  الم اكضا  العقدية
الب اكضم ألف اايجار الجاـز كالبا  إذا صػادفه قبػكؿ مطػابؽ انعقػد العقػد حسػر نػص 

 ( مف القانكف المدني العراقي . 73المادة)

كالقاقدة في القانكف العراقي انه لممكجر اف يعدؿ قف إيجابهم ما داـ لـ يقبرف به 
ػػػد القبػػػكؿم كمػػػا لػػػـ يقبػػػرف اا يجػػػار بمػػػدة محػػػددة يمػػػـز بهػػػا المكجػػػر   فػػػرف قػػػدؿ قبمهػػػا ق 

م بعس نا كبنهض مسلكليبه المدنية
فرذا انبه  المدة المحددة لمقبكؿم سكاء كاف األجؿ  .(5)

ا اك ضمنينام فرف اايجار يسقط دكف حاجة إلأ سحبه م كاايجار إذا لـ يقبرف (6)صريحن
                                                           

، د. طالح اٌذٌٓ صوً، رىٌٛٓ اٌشٚاثؾ اٌؼمذٌخ فٍّب ثٍٓ اٌغبئجٍٓ، سعبٌخ دوزٛساٖ، جبِؼخ اٌمب٘شح (1)

 . 22، ص1562وٍٍخ اٌذمٛق، 

د. ٔجًٍ إثشاٍُ٘ عؼذ، إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، اٌجضء األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، داس اٌجبِؼخ  (2)

 . 112، ص2012اٌجذٌذح، اإلعىٕذسٌخ، 

ٚ٘ٛ ػىظ اٌؼمٛد اٌفٛسٌخ اٌزً ال رغجمٙب ِفبٚػبد، وؼمٛد ثٍغ اٌغٍغ االعزٙالوٍخ، ٚاٌؼمٛد اٌزً  (3)

 ٌجبة ٌٍجّٙٛس، دٍش ٌٕفشد أدذ اٌطشفٍٓ ثزذذٌذ ششٚؽ اٌؼمذ. رزُ إصش إ

 ٚ٘ٛ ِب ٌٍّض ػمذ اٌّفبٚػخ ػٓ اٌؼمذ إٌٙبئً.  (4)

 ٚخٍش رؼٌٛغ ٕ٘ب ٘ٛ إٌضاِٗ ثبٌزؼبلذ ِزى طذس اٌمجٛي فً اٌّذح اٌّذذدح.  (5)

اٌّبدح  ٚاٌمجٛي اٌزي ٌظذس ثؼذ عمٛؽ اإلٌجبة ٌؼزجش ثّضبثخ إٌجبة جذٌذ، ٚ٘زا ِب ٔظذ ػٍٍٗ (6)

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً دٍش ٔظذ ػٍى أْ )رىشاس اإلٌجبة لجً اٌمجٛي ٌجطً األٚي 73)

 ٌٚؼزجش فٍٗ اإلٌجبة اٌضبًٔ(. 
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ػام األمػر الػذم يسػمً لممكجػر العػدكؿ اك بميعاد محددم فرنه   يعببػر فػي حػد ذابػه ممز  من
الرجكع قف إيجابه طالما لـ يقبرف به قبكؿ . كتذا يب ؽ مع مبدا سمطاف اارادةم كقاقدة 

 حرية إبراـ العقكد . 

كالػذم يكاػػؼ قػػف كجػػكد تػذ  النيػػة القاطعػػة تػػك ااػبماؿ اايجػػار قمػػأ العناصػػر 
مخػػر يرقػػأ فػػي نظػػر المكجػػر إلػػأ األساسػػية كالجكتريػػة لمعقػػد المػػراد إبرامػػهم ككػػؿ اػػرط 

مرببة الاركط الجكتريةم حبأ لك كاف في ذابه امرنا ثانكينا   اتمية له
(1).  

فػػرذا لػػـ ياػػبمؿ اايجػػار قمػػأ تػػذ  العناصػػر األساسػػية   يعببػػر فػػي تػػذا المقػػاـ 
إيجابنا بالمعنأ ال ني كالقػانكني الػدقيؽم كمػف ثػـ   يػلدم الكظي ػة المرسػكمة لػه باقببػار  

رادة األكلػػأ البػػي بظهػػر فػػي العقػػدم كالبػػي بػػلدم قنػػد البقائهػػا بػػاارادة الثانيػػة المبممػػة اا
لمبعاقد المطمكرم كيعببر اايجار تنا مف قبيؿ الدقكة إلأ الب اكضم مف دكف إلزاـ إلأ 
ف اارادة البػي بقبػؿ الػدقكة  قمؿ إيجار مف جانر الايػر الػذم كجػه إليػه تػذ  الػدقكةم كا 

د العقػد بػؿ بحبػا  إلػأ قبػكؿ مطػابؽ اايجارم ك  بك ي كحػدتا  نعقػا إلأ الب اكض تي
  .(2)له ممف كجه الدقكة إلأ الب اكض

كقمأ تدم ما بقدـ يبضً اف الدقكة إلػأ الب ػاكضم تػي مجػرد رغبػة فػي البعاقػد 
بسػػبؽ مرحمػػة الرضػػا بػػهم كمػػف يعػػرض قمػػأ مخػػر بيػػع منزلػػه دكف بيػػاف ثمنػػه كاػػركطه 

أ الب اكض معه في البيعم كمف ثـ فرنه   يكجػد قػرض بالبعاقػد إ  لبيعهم إنما يدقك  إل
قندما يبضمف اقبرا  العارض كؿ قناصػر العقػد األساسػية اك الجكتريػة الالزمػة لبحديػد 
مضػػػمكنهم بحيػػػث يك ػػػي القبػػػكؿ بهػػػذا العػػػرض حبػػػأ يبكػػػكف العقػػػد . كقػػػد ذتبػػػ  محكمػػػة 

م ػاد )إذا لػـ يػرببط اايجػار بػالقبكؿ البمييز ا بحادية في العراؽ فػي قػرار لهػا إلػأ مبػدا 
  .(3)مما يككف العقد لـ ينعقد بيف الطرفيف(

                                                           

 . 44د. أٔظ ػجذ اٌّٙذي فشٌذبد، إٌظبَ اٌمبًٔٛٔ ٌٍّفبٚػبد، ِشجغ عبثك، ص (1)

فمٗ اإلعالًِ ٚاٌمٛأٍٓ اٌٛػؼٍخ، د. ِٕزس اٌفؼً، إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، دساعخ ِمبسٔخ ثبٌ (2)

 . 113، ص1555اٌجضء األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، داس اٌضمبفخ، ػّبْ، األسدْ، 

، اٌمشاس ِٕشٛس فً 16/1/2012فً  2011/ اٌٍٙأح االعزئٕبفٍخ ِٕمٛي /2231اٌّشلُ  اٌمشاس (3)

ف دٌبٌى االرذبدٌخ وزبة اٌّجّٛػخ اٌّخزبسح ِٓ لشاساد ِذىّخ اٌزٍٍّض االرذبدٌخ ِٚذىّخ اعزئٕب

 =ثظفزٙب اٌزٍٍّضٌخ )اٌمغُ اٌّذًٔ( إػذاد اٌمبػً أدسٌظ دغٓ خٍف ٚاٌمبػً طبٌخ عؼٍذ
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كبنػػػاءن قمػػػأ مػػػا سػػػمؼ بيانػػػهم فػػػرف معيػػػار الب رقػػػة بػػػيف الػػػدقكة إلػػػأ الب ػػػاكض)ام 
ي مػدل بحديػد العرض لمدخكؿ في م اكضػا  اك مباحثػا ( كالعػرض بالبعاقػد   يكمػف فػ

لعقػد النهػػائي األساسػػية محػػددة فػػي العػػرض فػػرذا كانػػ  قناصػػر اقناصػر العقػػد النهػػائيم 
ػػػا حقيقينػػػا لمبعاقػػػدم كا   فرنػػػه مجػػػرد دقػػػكل  الػػػذم ياػػػكؿ بجسػػػيدنا مادينػػػا لمعقػػػد اقببػػػر قرضن

 لمدخكؿ في م اكضا  يمكف الرجكع قنها سكاء قبم  اـ لـ بقبؿ . 

صػػ كة القػػكؿ اف الػػدقكة إلػػأ الب ػػاكض تػػي مجػػرد رغبػػة حقيقيػػة فػػي البعاقػػد بسػػبؽ 
بػهم فػػي العالقػا  ذا  الطػػابع البعاقػػدمم غيػر ممزمػػة يجػكز العػػدكؿ قنهػػا  مرحمػة الرضػػا

 .(1)بمبرر ماركع اك سبر جدم

كلكػػػكف الم اكضػػػا  يجػػػر اف بربكػػػز قمػػػأ إيجػػػار كاضػػػًم يقبضػػػي كجػػػكد النيػػػة 
ذا مػػا بػػكفر  النيػػة الجازمػػة احػػداث األثػػر القػػانكني  الجازمػػة احػػداث األثػػر القػػانكنيم كا 

جديػػة  ثبػػا القػػي اك القػػانكني قػػدـ الرجػػكع قػػف تػػذا اايجػػار افمػػف بػػار ا لبػػزاـ األخ
 المب اكض في إبراـ العقد . 

 ه النظرم البح  فالراجً قضاءن فيكلكي   يككف القكؿ محصكرنا في نطاق
العراؽ اف االمراسال  كطمر النماذ    بعدك ككنهػا م اكضػا  لاػرض البعاقػد   بك ػي 

م كمػػف ثػػـ فػػرف مػػا اكرد  رجػػاؿ (2)بػػاط اايجػػار كالقبػػكؿالبكػػكيف الرابطػػة العقديػػة لعػػدـ ارب
ال قػػػػه القػػػػانكني مػػػػف مراء تػػػػك مػػػػا يب ػػػػؽ مػػػػع قمػػػػؿ القضػػػػاء كالبكييػػػػؼ القػػػػانكني لطبيعػػػػة 

 الم اكضا  الممهدة ابراـ العقد في إطارتا القانكني الصحيً . 

                                                                                                                                                      
 . 25ـ24، ص2015ِىزجخ اٌغٕٙٛسي، ثغذاد،  ِذّٛد،=

فً دٍٓ أْ اٌمبػذح اٌؼبِخ فً اإلٌجبة أٔٗ إرا دذد اٌّٛجت ٍِؼبداً ٌظذٚس اٌمجٛي، ٚجت ػٍٍٗ أْ  (1)

ا طذس اٌمجٛي فً اٌٍّٙخ اٌّذذدح أؼمذ اٌؼمذ دزى ٌٛ وبْ اٌّٛجت سجغ فً ٌزمٍذ ثٙزا اٌٍّؼبد، فئر

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً ػٍى أْ )إرا دذد اٌّٛجت ٍِؼبداً 74إٌجبثٗ، ٚػٍى ٘زا ٔظذ اٌّبدح )

ٌٍمجٛي اٌزضَ ثئٌجبثٗ إٌى أْ ٌٕمؼً ٘زا اٌٍّؼبد(. ٚ٘زا اإلٌضاَ ٌمَٛ ػٍى اإلسادح إٌّفشدح اٌزً 

 ظذس ٌالٌزضاَ. رىْٛ ِ

، اٌمشاس ِٕشٛس فً إٌششح اٌمؼبئٍخ، 23/6/1523فً  1523/ ٍ٘ئخ ػبِخ أٌٚى /22سلُ اٌمشاس  (2)

، 1523ٌظذس٘ب اٌّىزت اٌفًٕ ثّذىّخ رٍٍّض اٌؼشاق، اٌؼذد اٌضبًٔ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ، ثغذاد، 

 . 125ص
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 املبحث الثاني
التأصيل القانىني للمفاوضاث التمهيديت وطبيعتها القانىنيت 

 بثباثتها باإلوحج
ثار جدؿ فقهي حاد  حكؿ األساس القانكني لمم اكضا  البمهيديػة فيمػا إذا كانػ  
الم اكضػا  تػػي مجػػرد كقػػائع ماديػػة   يناػُ قنهػػا إ  ا لبزامػػا  البػػي يقبضػػيها الكاجػػر 
العػػاـ القاضػػي بعػػدـ ا نحػػراؼ قػػف المسػػمؾ المعبػػاد كالمػػُلكؼ قمػػأ نحػػك يمحػػؽ الضػػرر 

قصػػيرية( اـ إف الم اكضػػا  ذا  صػػباة قانكنيػػة بقبضػػي اف بسػػير بالاير)المسػػلكلية الب
 كفؽ المسار القانكني الصحيً المكصؿ إلأ إبراـ العقد محؿ الب اكض  

لمبُصػػػػيؿ  المطمـــب األول:كقميػػػه سػػػنبناكؿ تػػػذا المبحػػػػث فػػػي مطمبػػػيف نخصػػػػص 
ا لمطبيعػة القانكنيػة كحجيبهػػ المطمـب الثــاني:القػانكني لمم اكضػا  البمهيديػة  كنخصػػص 

 .  ثبا في اا

 املطلب األول
 التأصيل القانىني للمفاوضاث التمهيديت

إف ا لبزاـ األخالقػي كالقػانكني يقضػي بػُف يقػـك المػديف ببن يػذ ا لبزامػا  النااػئة 
خبيػػػػارنا باػػػػض النظػػػػر قػػػػف مصػػػػدر ا لبزامػػػػا  سػػػػكاء كػػػػاف مصػػػػدر  ػػػػا كا  قػػػػف العقػػػػد طكقن

 الم اكضا  اك كاف مصدرتا )ققكدمة )مبدا حسف النية( الذم يسكد مرح ا لبزاما 
 الب اكض( كالمراحؿ الب اكضية البي ب ضي إلأ الم اكضا  . 

كيكػػكف البن يػػذ اخبيػػارا بكفػػاء الم ػػاكض بمػػا البػػـز بػػه طبقنػػا لمػػا تػػك مب ػػؽ قميػػه مػػػع 
ذا لػـ  المب اكض اآلخر كطبقنا لما ي رضه مبدا حسف النية الػذم يسػكد مرحمػة الم اكضػا  كا 

ػػا اك اخبيػػارا فرنػػه يجبػػر قمػػأ البن يػػذ كيكػػكف البن يػػذ يقػػـ الم ػػاكض ببن  يػػذ مػػا البػػـز بػػه طكقن
 )بمقابؿ( اماؿ ذلؾ بـ البن يذ بطريؽ البعكيض الجبرم بعيف ما البـز به المديف فرف اسبح
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  .(1)كتذا ما بقضي به القكاقد العامة با لبزاـ

ديػػػػػدنا فػػػػػي إف المبُمػػػػػؿ فػػػػػي مػػػػػا اكرد  الماػػػػػرع العراقػػػػػي فػػػػػي قانكنػػػػػه المػػػػػدني كبح
  ينسر إلأ ساك  قكؿ كلكف -1( قمأ اف)81( . فنص  المادة)86( ك)81المادبيف)

كيعببػػػر السػػكك  قبػػػك ن بكجػػػه -ػػػػ2السػػكك  فػػػي معػػرض الحاجػػػة إلػػػأ البيػػاف يعببػػػر قبػػك ن 
خاص إذا كاف تناؾ بعامؿ سػابؽ بػيف المبعاقػديف كابصػؿ اايجػار بهػذا البعامػؿ اك إذا 

كجػػه إليػػه . ككػػذلؾ يكػػكف سػػكك  الماػػبرم بعػػد اف يبسػػمـ بمخػػض اايجػػار لمن عػػة مػػف 
 البضائع البي اابراتا قبك ن لما كرد في قائمة الثمف مف اركط(.

ػػػ يطػابؽ القبػكؿ ا يجػار إذا اب ػؽ الطرفػاف قمػأ 1( قمػأ اف)86ك نص  المػادة)
كػػؿ المسػػائؿ الجكتريػػة البػػي ب اكضػػا قميهػػا . امػػا ا ب ػػاؽ قمػػأ بعػػض تػػذ  المسػػائؿ فػػال 

ذا اب ػػؽ الطرفػػاف قمػػأ -2ك ػػي  لبػػزاـ الطػػرفيف حبػػأ لػػك اثبػػ  تػػذا ا ب ػػاؽ بالكبابػػة ي كا 
جميع المسائؿ الجكترية في العقػد كاحب ظػا بمسػائؿ ب صػيمية يب قػاف قميهػا فيمػا بعػد كلػـ 
يابرطا اف العقد يككف غير منعقد قند قدـ ا ب ػاؽ قمػأ تػذ  المسػائؿ فيعببػر العقػد قػد 

ذا قػاـ خػالؼ قمػ أ المسػائؿ البػي لػـ يػبـ ا ب ػاؽ قميهػا فػرف المحكمػة بقضػي فيهػػا بػـم كا 
 طبقنا لطبيعة المكضكع كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة(. 

( البػي جػاء  بحكػـ م ػاد  إف 81مف خػالؿ بحميػؿ النصػيف بػدءن مػف نػص المػادة)
ا يجػػػار الصػػػادر مػػػف احػػػد الم اكضػػػيف   يمكػػػف بجاتمػػػه حبػػػأ كاف لػػػـ ي صػػػً الطػػػرؼ 

قف نيبه كاكب أ بالسكك  ف ي تػذ  الحالػة يمكػف قػدس السػكك  قبػك ن فػي الحػا   اآلخر 
( مف القػانكف المػدني العراقػيم كالمالحػظ قمػأ الاػؽ األخيػر مػف 81البي اكردبها المادة)

(81( مف المادة)1ال قرة)  .(2)( انها قدس ) السػكك  فػي معػرض الحاجػة إلػأ البيػاف قبػك ن

( فيبضػػػً مػػػف خػػػالؿ قراءبهػػػا قػػػراءة مبُنيػػػة انهػػػا فكضػػػ  86( مػػػف المػػػادة)2امػػػا ال قػػػرة)
المحكمػػة بػػالحكـ فػػي المسػػائؿ المخبمػػؼ قميهػػا فػػي مرحمػػة ااب ػػاؽ كيكػػكف القػػانكف بهػػذا 

                                                           

ٔخ، ؽجؼخ داس إٌٛادس، ثٍشٚد، أعبِخ اٌذّٛي، اٌششؽ اٌجضائً فً اٌفمٗ االعالًِ، دساعخ ِمبسد. (1)

 . 362َ، ص 2012٘ـ ـ1433ٌجٕبْ، 

د. ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، ِظبدس االٌزضاَ، دساعخ فً اٌمبْٔٛ اٌٍجٕبًٔ ٚاٌمبْٔٛ اٌّظشي، داس  (2)

 . 56، ص1524إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، ثٍشٚد، ٌجٕبْ، 
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الاػػكؿ قػػد مػػنً المحكمػػة سػػمطة كاسػػعة فػػي اخبيػػار القػػانكف الكاجػػر البطبيػػؽ قمػػأ تػػذ  
ة مػػػػع العػػػػرض اف المسػػػػائؿ طبقنػػػػا لطبيعػػػػة المكضػػػػكع كألحكػػػػاـ القػػػػانكف كالعػػػػرؼ كالعدالػػػػ

( مف القانكف المدني ممػا   يكػكف 2ل ظ)القانكف( كرد مطمقنا في الاؽ األخير مف ال قرة)
 اماـ المحكمة ام مانع باألخذ بالقانكف المناسر كبما يبالئـ مع طبيعة النزاع . 

امػػا مرجػػع القاضػػي فػػي ممارسػػبه لسػػمطبه فػػي مرحمػػة بكػػكيف العقػػد فػػرف القاضػػي 
مػػة بكػػكيف العقػػد كالبػػ  فػػي المسػػائؿ الب صػػيمية فػػرف تػػذ  السػػمطة يسػػبمد سػػمطبه فػػي مرح

ػػػا( مػػػف الطػػػرفيف فػػػي بحديػػػد اآلثػػػار القانكنيػػػة لممسػػػائؿ  يسػػػبمدتا القاضػػػي باقببار )م كضن
المرجئػػة باب اقهمػػا كبهػػذا)الب كيض( ب سػػػر سػػمطة القاضػػي فػػػي بكممػػة احكػػاـ العقػػػدم ألف 

قػد ك  بصػؿ إلػأ حػد بكممػة مػا األصؿ إف مهمة القاضي بقبصر قمػأ بطبيػؽ احكػاـ الع
  .(1)في العقكد مف نقص

( مػػف القػػانكف 86ك81كبُسيسنػا قمػػأ مػػا بقػػدـ فػػرف مػػا جػاء  بػػه احكػػاـ المػػادبيف) 
المػػدني مػػف احكػػاـ تػػك السػػند القػػانكني لماػػركقية الم اكضػػا  الممهػػدة ابػػراـ العقػػدم مػػع 

لقاضػي يسػبمد ا كاإقطاء قاضي المكضكع سػمطة لبحديػد المسػائؿ المرجئػة ا ب ػاؽ قميهػ
ا مف طرفي العقد .   تذ  السمطة بعدي  م كضن

 املطلب الثاني
 بثباثالطبيعت القانىنيت للمفاوضاث التمهيديت وحجتها يف اإل

 مهيدية محؿ اب اؽ بيف رجاؿ ال قهلـ بكف الطبيعة القانكنية لمم اكضا  الب
لبطػػرؽ إلػػأ تػػذ  القػػانكني ممػػا بربػػر قمػػأ ذلػػؾ ظهػػكر اكثػػر مػػف رام كاحػػد ممػػا يبكجػػر ا

النقطػػة المهمػػة كقػػد مثػػار الخػػالؼ حػػكؿ الطبيعػػة القانكنيػػة لمم اكضػػا  البمهيديػػة مسػػُلة 
لػذا سػنبناكؿ تػذا المطمػر فػي  ثبػا اخرل كتي مدل حجية الم اكضا  البمهيدية في اا

فػػرقيف نخصػػص ال ػػرع األكؿ لمطبيعػػة القانكنيػػة لمم اكضػػا  البمهيديػػة كنخصػػص ال ػػرع 
 .  ثبا  اكضا  البمهيدية في ااالثاني لحجية الم

                                                           

 . 122، ص1556مب٘شح، د. عٍٍّبْ ِشلظ، ٔظشٌخ اٌؼمذ، داس إٌشش ٌٍجبِؼبد اٌّظشٌخ، اٌ (1)
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 الطبيعة القانونية لممفاوضات التمهيدية: الفرع األول
ذتػػر جانػػر مػػػف ال قػػه اف الم اكضػػا  قبػػػارة قػػف كقػػائع ماديػػػة   ببربػػر قميهػػػا 
البزامػػػػا  إراديػػػػةم كذتػػػػر الجانػػػػر اآلخػػػػر إلػػػػأ القػػػػكؿ اف الم اكضػػػػا  يمكػػػػف اف بكػػػػكف 

 اكضػػيف إلػػأ إبػػراـ العقد)ققػػد الب ػػاكض( كالسػػير بصػػرفا  قانكنيػػة إذا انصػػرف  إرادة المب
بػراـ العقػػد المطمػكر بػػيف  فػي الم اكضػػا  بايػة بحقيػػؽ الاايػة المرجػػكة مػف الم اكضػػا  كا 

  .(1)المب اكضيف لذا سنبناكؿ ا بجاتيف المذككريف باخبصار
 اًلتجاه األول: المفاوضات وقائع مادية 

 زاما  قبؿ إبراـ العقد محؿام الباألصؿ انه   يبربر قمأ طرفي الب اكض 

ذابها   بقػيـ رابطػة بعاقديػة بػيف الب اكضم فالعقػد يحػدد البزامػا  طرفيػهم كالم اكضػا  بػ
الطرفيفم كتذا العمػؿ المػادم   يرقػأ إلػأ مصػاؼ البصػرؼ القػانكني ليبربػر قميػه اثػر 

 لبكصؿ إلأ اب اؽ فيحكـ الم اكضا قانكني فهك غير ممـز ألم مف اطرافه بضركرة ا
  .(2)باقببارتا كقائع مادية كفقنا لمبدا)حرية البعاقد(

إف مقبضيا  احرية البعاقدا قػدـ إجبػار الم ػاكض قمػأ إبػراـ العقػد فيسػبطيع كػؿ 
م ألف كاحػػػد مػػػف المب اكضػػػيف اف يعػػػدؿ قػػػف الم اكضػػػا  ك  يخاػػػأ بحقيػػػؽ المسػػػػلكلية

قمػا ن لبطبيػػؽ مبػػدا احريػػة  العػدكؿ قػػف الب ػػاكض بحػػد ذابػه   يصػػمً سػػببنا لممسػػلكليةم كا 
البعاقدا فرف المب اكض غير ممـز ببقػديـ مبػرر لعدكلػهم ألف ا لبػزاـ ببقػديـ مبػرر لمعػدكؿ 
ي عػػد مػػف قبيػػؿ بربيػػر اآلثػػار قمػػأ الم اكضػػة كمػػا إف بقػػديـ المبػػرر لمعػػدكؿ يبعػػارض مػػع 

قػػف الب ػػاكض ألف المقصػػكد بالعػػدكؿ)قف الب ػػاكض( تػػك العػػدكؿ فػػي ام حريػػة العػػدكؿ 
  .(3)كق 

                                                           

ٌٍزٛعغ ٌٕظش: د. ٌبعٍٓ ِذّذ اٌججٛسي، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، اٌجضء األٚي،  (1)

، داس ٚائً 1ؽِظبدس اٌذمٛق اٌشخظٍخ، اٌّجٍذ األٚي، ٔظشٌخ اٌؼمذ، اٌمغُ األٚي، أؼمبد اٌؼمذ، 

 . 154، ص2002ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ػّبْ، األسدْ، 

ٍذ اٌغؼذاٚي، د. جٛاد وبظُ عٍّغُ، ِظبدس االٌزضاَ، دساعخ ِمبسٔخ ثبٌمٛأٍٓ د. أدّذ عٍّبْ شٙ (2)

 . 57، ص2015، ِٕشٛساد صٌٓ اٌذمٛلٍخ، ثٍشٚد، ٌجٕبْ، 1ؽاٌّذٍٔخ ٚاٌفمٗ اإلعالًِ، 

 . 157د. ٌبعٍٓ ِذّذ اٌججٛسي، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، ِشجغ عبثك، ص (3)
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إف األخػػذ بهػػذا ا بجػػا  يعنػػي اف المب ػػاكض يسػػبطيع العػػدكؿ قػػف كػػؿ إرادة قبػػر 
قنها خالؿ الم اكضا  ما دام  لـ بصؿ إلأ حػد إبػراـ العقػد فحبػأ لػك صػدر مػف احػد 

باسػػبطاقبه اف يعػػدؿ نهائينػػا قػػف  المب اكضػػيف إيجػػار فرنػػه يسػػبطيع العػػدكؿ قنػػه مػػا داـ
 (1)الم اكضا  إقما ن لمبدا حرية البعاقد

 اًلتجاه الثاني: المفاوضات ذات طبيعة عقدية

ذتر انصار تذا ا بجػا  إلػأ القػكؿ اف الم اكضػا  بكػكف ذا )طبيعػة ققديػة(   
ألف تنػػػػا بصػػػػرفنا قانكنينػػػػا) لػػػػيس تػػػػك العقػػػػد الػػػػذم يجػػػػرم الب ػػػػاكض باػػػػُنه ( يناػػػػُ بػػػػيف 

مب اكضػػػػيف ي عػػػػد مصػػػػدر ا لبزامػػػػا  النااػػػػئة فػػػػي مرحمػػػػة الب ػػػػاكض كتػػػػذا ا لبػػػػزاـ تػػػػك ال
االب اكض بحسف نيػةا كمػا يبربػر قميػه مػف ا سػبمرار بالم اكضػا  كقػدـ قطعهػا باػكؿ 
غيػػػر ماػػػركع كمػػػف قناصػػػر تػػػذا ا لبػػػزاـ) ا لبػػػزاـ كاألد ء بالبيانػػػا  مػػػع ا لبػػػزاـ قمػػػأ 

لبػزاـ قيػاـ المسػلكلية قمػأ المخطػُ كفػي تػذ  الحالػة سريبها ( كيبربر قمأ إغ اؿ تذا ا 
  .(2)بككف المسلكلية تي) مسلكلية ققدية (

إف بسميـ انصار تذا الرام ال قهي بعد الم اكضا ) ذا  طبيعة ققديػة ( يبكجػر 
بياف األساس القانكني لهذا القكؿ كاافصا  قف مضمكنه لذا اخبمؼ ال قهاء في بُصيؿ 

 اـ المسلكلية العقدية لمم اكضا  إلأ راييف تما: األساس القانكني لقي
 الرأي األول: 

 تر إلأ القكؿ انه يكجد)ققد ضمني(قاؿ بهذا الرام ال قيه األلماني)اترنج( فقد ذ
بػيف المب اكضػيفم يمبػـز بمقبضػػا  كػؿ كاحػد مػػف المب اكضػيف بجػا  اآلخػػر بػُف يكػكف فػػي 

مبناع قف ام قمؿ يعكؽ إبػراـ تػذا كضع يسمً له بربراـ العقد مكضكع الب اكضم كبا 
العقد)مكضػػػكع الب ػػػاكض( فػػػػرذا قطػػػع الم اكضػػػػا  دكف قػػػذر ماػػػركع يكػػػػكف اخػػػؿ بهػػػػذا 

                                                           

ؾ فً ٔظشٌخ اٌؼمذ، اٌجضء األٚي، أؼمبد اٌؼمذ، ششوخ اٌطجغ ٚإٌشش د. ػجذ اٌّجٍذ اٌذىٍُ، اٌٛعٍ (1)

 . 135، ص1562األٍٍ٘خ، ثغذاد، 

د. دغٓ ػًٍ اٌزْٔٛ، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، اٌخطأ، داس ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  (2)

 . 202، ص2006ػّبْ، األسدْ، 
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ا لبػػزاـ الػػذم ي رضػػه قميػػه العقػػد الضػػمني كبالبػػالي يسػػُؿ مسػػلكلية ققديػػة قػػف بعػػكيض 
  .(1)الضرر الذم لحؽ المب اكض اآلخر

 الرأي الثاني: 
ناػكء البصػرؼ القػانكني الػذم يضػ ي قمػأ  ذتر انصار تذا الرام إلأ القكؿ اف

الم اكضا )الطبيعة العقديػة( تػك كجكد)اػرط ضػمني( ألف مبااػرة الم اكضػا  يقبضػي 
كجكد)اػرط ضػمني( يبعهػد بمقبضػا  كػؿ مب ػاكض قبػؿ اآلخػر بػُف يسػبمر بالم اكضػا  
بػػػػػراـ  كاف   يقػػػػػكـ بقطعهػػػػػا بعسػػػػػ نا حبػػػػػأ يبحقػػػػػؽ الاػػػػػرض النهػػػػػائي مػػػػػف الم اكضػػػػػا  كا 

ؿ الب ػػػاكض( كبعكػػػس ذلػػػؾ فػػػرف الم ػػػاكض اآلخر)الػػػذم اخػػػؿ بالبزامػػػه( يكػػػكف العقػػػد)مح
 افمسلك ن قف بعكيض الضرر لممبعاقد معه كمصدر تذا ا لبزاـ تك)ا ب اؽ( بارط 

  .(2)  يككف ا لبزاـ مخال نا لمنظاـ العاـ كا   ق دف باطالن لمخال به لمنظاـ العاـ
ضػمني( مصػدر  ا ب ػاؽ بػيف المب اكضػيف لـ بسػمـ اآلراء البػي قيمػ  بكجكد)اػرط 

مػػػف سػػػهاـ النقػػػد كنركػػػز النقػػػد قمػػػأ تػػػذا الػػػرام ألنػػػه بنػػػي قمػػػأ ا فبػػػراض بكجكد)اػػػرط 
ضػػمني( كتػػذا المُخػػذ فػػي الحقيقػػة يطػػاؿ اآلراء البػػي قيمػػ  بكجكد)ققػػد ضػػمني( إ  انػػه 

اكض رغػػـ ا نبقػػادا  البػػي كجهػػ  لالبجػػا  القائػػؿ بالطبيعػػة العقديػػة لممسػػلكلية قػػف الب ػػ
فرنهػػػػا ببقػػػػأ األقػػػػرر إلػػػػأ بيػػػػاف األسػػػػاس القػػػػانكني لممسػػػػلكلية العقديػػػػة قػػػػف الم اكضػػػػا  

 الممهدة لمعقد . 
 ثباتحجية المفاوضات التمهيدية في ال : الفرع الثاني

يحػػدث فػػي الاالػػر اف المكجػػر يقبصػػر فػػي إيجابػػه قمػػأ المسػػائؿ الجكتريػػة فقػػطم 
م ك  ي ػػا مػػا قػػداتا سػػكاء قمػػدنا اـ إتمػػا ن بصػػكر اف نمػػـز األفػػراد بػػُف بكػػكف ققػػكدتـ باركن

مبضمنة بنظيمنا دقيقنا لجميع المسائؿ البي يمكف اف بثػار باػُف العقػد المبػـر بيػنهـ نظػرنا 
  .(3)لما في ذلؾ مف ماقة قد بحكؿ بينهما كبيف إبراـ البصرفا  القانكنية

                                                           

ٍخ، اٌجضء األٚي، ِطجؼخ جبِؼخ اٌمب٘شح، د. ِذّٛد جّبي اٌذٌٓ صوً، ِشىالد اٌّغؤٌٍٚخ اٌّذٔ (1)

 . 134ـ  133، ص1527

 . 215د. دغٓ ػًٍ اٌزْٔٛ، اٌّجغٛؽ فً ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، ِشجغ عبثك، ص (2)

د. غًٕ دغْٛ ؽٗ، اٌٛجٍض فً إٌظشٌخ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ِظبدس االٌزضاَ، ِطجؼخ اٌّؼبسف،  (3)

 . 113، ص1521ثغذاد، 
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ه الكاقػػع إف قػػدـ اسػػبمزاـ ا ب ػػاؽ قمػػأ المسػػائؿ الجكتريػػة يعػػد امػػرنا طبيعينػػا ي رضػػ
العممػي كيسػب اد ضػػمنينا مػف قيػاـ الماػػرع بكضػع قكاقػد ب صػػيمية لبنظػيـ العقػكد المخبم ػػة 
فالعقد ينعقد بمجرد صدكر القبكؿ المطابؽ لإليجار في جميع جزئيابهم كبصرؼ النظػر 
قما إذا كػاف تػذا اايجػار قػد اقبصػر قمػأ العناصػر الجكتريػة اـ اػمؿ بااضػافة إليهػا 

  .(1)ةالمسائؿ الب صيمي

إف الماػػػرع العراقػػػي فػػػي قانكنػػػه المػػػدني كضػػػع حػػػالن لمسػػػُلة إغ ػػػاؿ ذكػػػر المسػػػائؿ 
( مػػف القػػانكف المػػدني فػػي الاػػؽ األخيػػر منهػػا إذ 86(مػػف المػػادة)2الب صػػيمية فػػي ال قػػرة)

ذا قػاـ خػالؼ قمػػأ المسػائؿ البػي لػػـ يػبـ ا ب ػاؽ قميهػػا فػرف المحكمػػة  نصػ  قمػأ انػػه)كا 
 ضكع كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة(. بقضي فيها طبقنا لطبيعة المك 

كالجػػدير بالػػذكر اف البعاقػػد بػػيف الاػػائبيف جػػائز فػػي ال قػػه ااسػػالميم كفقنػػا لمقكاقػػد 
( مػػػف مجمػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة اف االكبػػػار كالخطػػػارا 69فقػػػد كرد فػػػي المػػػادة) .(2)العامػػػة

مػػػا يكػػػكف ( مػػػف المجمػػػة فػػػي ققػػػد البيػػػع قمػػػأ انػػػه :) ك173ككػػػذلؾ مػػػا كرد فػػػي المػػػادة)
ػػا(م كقػػد قػػرفؼ ال قػػه القػػانكني الرسػػالة  اايجػػار كالقبػػكؿ بالماػػافهة يكػػكف بالمكاببػػة ايضن
االكبركنيػػػػة بُنهػػػػا ارسػػػػالة مكبكبػػػػة بكسػػػػيمة إلكبركنيػػػػة كيػػػػبـ إرسػػػػالها كاسػػػػبالمها بكسػػػػيمة 

 . (3)إلكبركنية حكؿ مسائؿ اخصية اك ادبية اك فنية اك قانكنية بهـ الطرفيفا

لقضػػػائية ذتبػػػ  محكمػػػة البمييػػػز ا بحاديػػػة فػػػي قػػػرار لهػػػا إلػػػأ كمػػػف البطبيقػػػا  ا
انه)لدل البػدقيؽ كالمداكلػة كجػد اف الطعػف البمييػزم مقػدـ ضػمف المػدة القانكنيػة لػذا قػرر 
قبكله اػكالن كلػدل قطػؼ النظػر قمػأ الحكػـ المميػز كجػد بُنػه صػحيً كمكافػؽ لمقػانكف  

 29/12/2009فػػي  1798ة بعػػدد ذلػػؾ ألف كبػػار الاػػركة العامػػة لبجػػارة المػػكاد الاذائيػػ
ا برسػػػك المناقصػػػة قمػػػػأ  4/2009كالخػػػاص بالمناقصػػػة رقػػػـ  ػػػا صػػػريحن لػػػـ يبضػػػػمف نصن

                                                           

غٓ، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ، اٌجضء األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، ِطجؼخ جبِؼخ د. ِبٌه دٚ٘بْ اٌذ (1)

 . 145، ص1523ثغذاد، 

 . 40، ص2010، داس اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍشٚد، ٌٕبْ، 1ؽعٍٍُ سعزُ ثبص اٌٍجٕبًٔ، ششح اٌّجٍخ،  (2)

ٛساد ، ِٕش1ؽاٌّذًٔ،  صجبدػًٍ ػجذ اٌؼبًٌ خشبْ األعذي، دجٍخ اٌشعبئً اإلٌىزشٍٚٔخ فً اإل (3)

 . 5، ص2013اٌذٍجً اٌذمٛلٍخ، ثٍشٚد، ٌجٕبْ، 
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نمػػػػػا بضػػػػػمن  كميػػػػػا  الاػػػػػام كنػػػػػكع األكزاف المحػػػػػددة كاف الرسػػػػػائؿ  الاػػػػػركة المدقيػػػػػة كا 
االكبركنيػػػة المببادلػػػة بػػػيف المبػػػداقييف   بعنػػػي ا ب ػػػاؽ قمػػػأ المسػػػائؿ الجكتريػػػة البػػػي 

حبأ يمكف اف يقاؿ تناؾ بطابؽ قبكؿ المدقي بريجػار المػدقأ قميػه كفقنػا ب اكضا فيها 
( مػف القػانكف المػدني كبػذلؾ   يمكػف اف يكػكف تنػاؾ ققػد 86/1لما نص  قميه المادة)

يربر مثارنا قانكنية ببيً لممدقي مطالبة المػدقأ قميػه ب سػل العقػد كالبعػكيض كحيػث اف 
البدائي الذم قضأ بػرد الػدقكل لػذا قػرر بصػديقه الحكـ ا سبئنافي المميز قد ايد الحكـ 

كرد الطعػػػػػػف البمييػػػػػػزم كبحميػػػػػػؿ المميػػػػػػز رسػػػػػػـ البمييػػػػػػز كصػػػػػػدر القػػػػػػرار با ب ػػػػػػاؽ فػػػػػػي 
  .(1)ـ( 2012/ 12/8ق المكافؽ  1433/رمضاف/23

اما إذا بـ ا ب اؽ قمأ المسائؿ الجكترية في العقد فرف بحديد المسػائؿ الب صػيمية 
كفقنػػػا لطبيعػػػة العقػػػد كألحكػػػاـ القػػػانكف كالعػػػرؼ كالعدالػػػة  يػػػبـ مػػػف قبػػػؿ محكمػػػة المكضػػػكع

( مػػػف القػػػانكف المػػػدني كمػػػف ثػػػـ بكػػػكف 86( مػػػف المػػػادة)2) با سػػػبناد إلػػػأ احكػػػاـ ال قػػػرة
يبربػػر قمػػأ األخػػالؿ بهػػا قيػػاـ المسػػلكلية العقديػػة قمػػأ  ثبػػا لمم اكضػػا  حجيػػة فػػي اا

 الرام الراجً فقهنا . 

العقػػكد البقميديػػةم فػػػرف مرحمػػة الم اكضػػػا   إذا كػػاف األمػػر قمػػػأ تػػذ  الاػػاكمة فػػػي
الممهػػدة لمعقػػد بكػػكف فػػي غايػػة الصػػعكبة فػػي العقػػد االكبركنػػيم فالماػػرع العراقػػي يعػػرؼ 

( 78العقػػػػػد االكبركنػػػػػي فػػػػػي قػػػػػانكف البكقيػػػػػع االكبركنػػػػػي كالمعػػػػػامال  االكبركنيػػػػػة رقػػػػػـ)
ذككر العقػػد ( مػػف القػػانكف المػػ1م كفػػي ال قػػرة الحػػادم قاػػر مػػف المػػادة)(2)(2012لسػػنة)

االكبركنػػي بُنػػه)اربباط اايجػػار الصػػادر مػػف احػػد المبعاقػػديف بقبػػكؿ اآلخػػر قمػػأ كجػػه 
يثبػػ  اثػػر  فػػي المعقػػكد قميػػه كالػػذم يػػبـ بكسػػيمة إلكبركنيػػة( كتػػذا البعريػػؼ   يخػػر  كثيػػران 

                                                           
 ( )اٌمشاس غٍش ِٕشٛس(.  12/7/2012فً  2012/ اٌٍٙئخ االعزئٕبفٍخ ِٕمٛي /1210اٌمشاس ) (1)
فً اٌٛلبئغ  2012( ٌغٕخ 27ٔشش لبْٔٛ اٌزٛلٍغ اإلٌىزشًٚٔ ٚاٌّؼبِالد اإلٌىزشٍٚٔخ سلُ ) (2)

 . 5/11/2012( فً 4256اٌؼشالٍخ ثبٌؼذد )
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ف ااضػػافة الجديػػدة قمػػأ بعريػػؼ العقػػد البقميػػدم تػػك م (1)قػػف البعريػػؼ البقميػػدم لمعقػػد كا 
  .(2)رة)الذم يبـ بكسيمة الكبركنية(إضافة قبا

الم اكضا  في مرحمة العقد االكبركني الػذم تػك ببعبيػر اصػً تػك بعاقػد  فرثبا 
بيف غائبيف يبطمر بحديد المحظة الزمنية البي يمبقي فيهػا إيجػار احػد المبعاقػديف بقبػكؿ 

ظريػة اآلخرم كقمأ تذا األساس ظهػر  قػدة نظريػا  لبحديػد لحظػة انعقػاد العقػد كتي)ن
ف  إقالف القبكؿم نظرية بصدير القبػكؿم نظريػة اسػبالـ القبػكؿم نظريػة العمػـ بػالقبكؿ ( كا 
الماػػرع العراقػػي اخػػذ ر)نظريػػة العمػػـ بػػالقبكؿ( قمػػأ نحػػك قممػػيم فػػنص قمػػأ إف إبمػػاـ 

 إثبػا العقد ما بيف الاائبيف رتف بعمـ المكجر بػالقبكؿم كقػدر مػف ناحيػة اخػرل صػعكبة 
حػكاؿم فػنص قمػأ كصػكؿ القبػكؿ قرينػة قمػأ العمػـ بػه كلكػف تػذ  العمـ فػي كثيػر مػف األ

 . (3)العكس رثبا القرينة يمكف إدحاضها ب

                                                           
فذ اٌّبدح ) (1) ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً اٌؼمذ ثأٔٗ ) اسرجبؽ اإلٌجبة اٌظبدس ِٓ أدذ 23ػشَّ

 اٌؼبلذٌٓ ثمجٛي اَخش ػٍى ٚجٗ ٌضجذ أصشٖ فً اٌّؼمٛد ػٍٍٗ(. 
د. ثٍشن فبسط دغٍٓ اٌججٛسي، اٌمبػً ػٛاد دغٍٓ اٌؼجٍذي، ٔظشٌخ اٌشىً فً اٌؼمٛد اٌّذٍٔخ  (2)

 ِٚب ثؼذ٘ب.  121، ص2014غخ اٌىزبة اٌذذٌضخ، ؽشاثٍظ، ٌجٕبْ، ، ِؤع1ؽاإلٌىزشٍٚٔخ، 

د. ِذّٛد عؼذ اٌذٌٓ ششٌف، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً، ٔظشٌخ االٌزضاَ، اٌجضء األٚي،  (3)

 . 122ـ 125َ، ص 1555ٖ  1324ِظبدس االٌزضاَ، ِطجؼخ اٌؼبًٔ، ثغذاد، 
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 الخاتمة

)الم اكضا  الممهدة ابراـ العقد في القانكف  بعد اسبعراض قناكيف بحثنا المكسـك
 المػدني العراقػي دراسػػة بُصػيمية بحميميػة( كالكقػػكؼ فػي محطابػه الرئيسػػية   بػد كاف نقػػؼ

 في نهايبه لندكف اتـ النبائج كالمقبرحا  في  ئحة الخابمة كالبي نكجزتا ب قربيف: 
: النتائج   أوًلا

ازداد انباػػػار الم اكضػػػا  الممهػػػدة ابػػػراـ العقػػػد فػػػي الكقػػػ  الحاضػػػر ب عػػػؿ البطػػػكر  -1
البقنػػػي كبناػػػط البجػػػارة ا لكبركنيػػػة ممػػػا جعػػػؿ الب ػػػاكض قبػػػر تػػػذ  الكسػػػائؿ حقيقػػػة 

 ها. ملكدة   غبار قمي
( مػػػف القػػػانكف المػػػدني العراقػػػي اكجػػػد  ااطػػػار العػػػاـ 86( مػػػف المػػػادة)2إف ال قػػػرة) -2

 لمب اكض كالم اكضا  الممهدة ابراـ العقد . 
بـ اقطاء سمطة لمحكمة المكضكع لبحديد المسائؿ الب صيمية لمعقػد محػؿ الب ػاكض  -3

 كفقنا لطبيعة المكضكع كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة . 
 . رية)العمـ بالقبكؿ( قمأ نحك قمميرع العراقي في البعاقد بيف غائبيف بنظاخذ الما -4
اجػػػػػػاز  الاػػػػػػريعة ااسػػػػػػالمية البعاقػػػػػػد بػػػػػػيف غػػػػػػائبيف قػػػػػػف طريػػػػػػؽ الكبابػػػػػػة)فالكبار  -5

( مػػف مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة ككػػذلؾ البيػػع قبػػر المكاببػػة فػػي 69كالخطػػار( المػػادة)
 ( مف المجمة . 173المادة)

ة البػػي يػػبـ ارسػػالها كاسػػبالمها بكسػػيمة إلكبركنيػػة مػػف كسػػائؿ بعػػد الرسػػالة االكبركنيػػ -6
 الب اكض في العقكد باخبالفها . 
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 ثانياا: التوصيات 

يجػاد  -1 ضركرة ا تبماـ بالم اكضا  البي بحصؿ بكاسطة كسائؿ ا بصاؿ الحديثة كا 
 البنظيـ القانكني المناسر بما يبالئـ مع طبيعبها . 

( لسػػنة 78الكبركنػػي كالمعػػامال  االكبركنيػػة رقػػـ)مراجعػػة كدراسػػة قػػانكف البكقيػػع ا -2
كباػػػػكؿ دقيػػػػؽ  نبرنػػػػ بالاػػػػكؿ الػػػػذم ياػػػػمؿ العالقػػػػا  كالبعػػػػامال  قبػػػػر اا 2012

 كقممي مدركس . 
بحديد القانكف الكاجر البطبيؽ قمأ مرحمة الم اكضا  الممهدة ابراـ العقد كبحديد  -3

 مثارتا القانكنية . 
د األحكػػاـ الب صػػيمية لمم اكضػػا  كسػػحبها بكسػػيع سػػمطة القاضػػي المػػدني فػػي بحديػػ -4

 إسكة بالم اكضا  البقميدية .  نبرن قمأ الم اكضا  البي بجرم بكاسطة اا
حسػػـ الجػػدؿ الحاصػػؿ حػػكؿ طبيعػػة الم اكضػػا  البقميديػػة كاالكبركنيػػة كبيػػاف مػػدل  -5

 .ثبا حجيبها في اا
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 المراجع
: الكبر   اك ن

سميسػـم مصػادر ا لبػزاـم دراسػة مقارنػة بػػالقكانيف  احمػد سػمماف اػهير السػعداكمم د. جػكاد كػػاظـ -6
 .  2015م مناكرا  زيف الحقكقيةم بيرك م لبنافم 1طالمدنية كال قه ااسالميم 

اسامة الحمكمم الارط الجزائي في ال قه ااسالميم دراسػة مقارنػةم دار النػكادر لمطباقػة كالناػرم  -7
 .  2012بيرك م لبنافم 

معجػػػـ الصػػػحا م اقبنػػػأ بػػػه خميػػػؿ محمػػػكد اػػػيحام دار المعرفػػػةم إسػػػماقيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكترمم  -8
 .  2007م 2طبيرك م لبنافم 

 .  1966إسماقيؿ غانـم النظرية العامة لاللبزاـم مصادر ا لبزاـم مكببة قبداهلل كتبةم القاترةم  -9
 .  2007إلياس ناصيؼم مكسكقة العقكد المدنية كالبجاريةم الجزء األكؿم احكاـ العقدم  -10
د المهػػػػػدم فريحػػػػػا م النظػػػػػاـ القػػػػػانكني لمم اكضػػػػػا  فػػػػػي القػػػػػكانيف الكضػػػػػعية كالاػػػػػريعة انػػػػػس قبػػػػػ -11

 .  2018م 1طااسالميةم دراسة بُصيمية مقارنةم مناكرا  الحمبي الحقكقيةم بيرك م لبنافم 
بمحػػػا  العربػػػيم ا طػػػار القػػػانكني لممرحمػػػة السػػػابقة قمػػػأ إبػػػراـ العقػػػد فػػػي ضػػػكء القػػػانكف المػػػدني  -12

 .  2010مقارنةم دار كائؿ لمنارم قمافم األردفم الجزائرمم دراسة 
بيػػرؾ فػػػارس حسػػػيف الجبػػػكرمم القاضػػػي قػػػكاد حسػػيف ياسػػػيف العبيػػػدمم نظريػػػة الاػػػكؿ فػػػي العقػػػكد  -13

 .  2014م ملسسة الكبار الحديثةم طرابمسم لبنافم 1طالمدنية كاالكبركنيةم 
 لبػػزاـم دار النهضػػة العربيػػةم جميػػؿ الاػػرقاكمم النظريػػة العامػػة لاللبػػزاـم الكبػػار األكؿم مصػػادر ا -14

 . 1981القاترةم 
حسػػػف الػػػذنكفم المبسػػػكط فػػػي اػػػر  القػػػانكف المػػػدنيم الخطػػػُم دار كائػػػؿ لمناػػػرم قمػػػافم األردفم  -15

2006  . 
بيف القكاقد العامة في نظريػة ا لبػزاـ  نبرن سعد حسيف ممحـم الب اكض في العقكد قبر ابكة اا -16

 .  2004م 1طادادم كالضركرا  العمميةم جامعة النهريفم ب
 . 2010كبر العمميةم بيرك م لبنافم م دار ال1طسميـ رسبـ باز المبنانيم ار  المجمةم  -17
 .  1956سميماف مرقسم نظرية العقدم دار النار لمجامعا  المصريةم القاترةم  -18
سػػػمير حامػػػد قبػػػد العزيػػػز الجمػػػاؿم البعاقػػػد قبػػػر بقنيػػػا  ا بصػػػاؿ الحديثػػػةم دراسػػػة مقارنػػػةم دار  -19

 .  2006م 1طم ضة العربيةم القاترةمالنه
 .  2008م 1طايرزاد قزيز سميمافم حسف النية في إبراـ العقكدم دار دجمةم قمافم األردفم  -20
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م 1طصال  الديف زكيم بككيف الركابط العقدية فيما بيف الاائبيفم دار النهضػة العربيػةم القػاترةم  -21
1993  . 

ف المدنيم نظريػة ا لبػزاـ بكجػه قػاـم الجػزء األكؿم قبد الرزاؽ السنهكرمم الكسيط في ار  القانك  -22
 .  1956دار إحياء البراث العربيم بيرك م لبنافم 

قبد ال با  قبػد البػاقيم مكسػكقة القػانكف المػدني المصػرمم نظريػة العقػد كاارادة المن ػردةم دراسػة  -23
 .  1984معمقة كمقارنة بال قه ااسالميم مطبعة نهضة مصرم القاترةم 

جيػػد الحكػػيـم الكسػػيط فػػي نظريػػة العقػػدم الجػػزء األكؿم انعقػػاد العقػػدم اػػركة الطبػػع كالناػػر قبػػد الم -24
 .  1967األتميةم بادادم 

قبػػػد المػػػنعـ فػػػر  الصػػػدةم مصػػػادر ا لبػػػزاـم دراسػػػة فػػػي القػػػانكف المبنػػػاني كالقػػػانكف المصػػػرمم دار  -25
 .  1974النهضة العربيةم بيرك م لبنافم 

م مناػكرا  1طالمػدنيم  ثبػا جية الرسػائؿ االكبركنيػة فػي ااقمي قبد العالي خااف األسدمم ح -26
 .  2013الحمبي الحقكقيةم بيرك م لبنافم 

غني حسكف طهم الكجيز في النظريػة العامػة لاللبػزاـم مصػادر ا لبػزاـم مطبعػة المعػارؼم باػدادم  -27
1971  . 

ألكؿم مصػػادر ا لبػػزاـم فبحػػي قبػػد الػػرحيـ قبػػداهللم الػػكجيز فػػي النظريػػة العامػػة لاللبػػزاـم الكبػػار ا -28
 . 1996الجزء األكؿم العقد كا رادة المن ردةم مكببة الجالء الجديدةم القاترةم 

 .  1973مالؾ دكتاف الحسفم ار  القانكف المدنيم الجزء األكؿم مطبعة جامعة بادادم  -29
قػاترةم محمد حساـ محمكد لط يم المسلكلية المدنية في مرحمة الب اكضم دار النهضة العربيةم ال -30

1995  . 
محمػػد حسػػيف قبػػد العػػاؿم البنظػػيـ ا ب ػػاقي لمم اكضػػا  العقديػػةم  دراسػػة بحميميػػة مقارنػػة لبػػُميف  -31

 .  1998الم اكضا  في قمميا  البجارة الدكليةم دار النهضة العربيةم القاترةم 
 .  2015محمد حسيف منصكرم العقكد الدكليةم دار الجامعة الجديدة لمنارم مصرم ااسكندريةم  -32
محمػػػد اػػػاكر محمػػػكد محمػػػدم المسػػػلكلية قػػػف قطػػػع الم اكضػػػا  دراسػػػة مقارنػػػةم المركػػػز القػػػكمي  -33

 .  2016م 1طالقانكنيةم القاترةم   لإلصدارا
محمػػػكد جمػػػاؿ الػػػديف زكػػػيم ماػػػكال  المسػػػلكلية المدنيػػػةم الجػػػزء األكؿم مطبعػػػة جامعػػػة القػػػاترةم  -34

1978  . 
العراقػيم نظريػة ا لبػزاـم الجػزء األكؿم مصػادر محمكد سعد الديف الاريؼم ار  القػانكف المػدني  -35

 .  1955ا لبزاـم مطبعة العانيم بادادم 
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منػػػذر ال ضػػػػؿم النظريػػػػة العامػػػػة لاللبػػػػزاـم دراسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػيف ال قػػػػه ااسػػػػالمي كالقػػػػكانيف المدنيػػػػة  -36
 .  1995الكضعيةم الجزء األكؿم مصادر ا لبزاـم دار الثقافة مقمافم األردف م

سعدم النظرية العامػة لاللبػزاـم الجػزء األكؿم مصػادر ا لبػزاـم دار الجامعػة الجديػدةم نبيؿ إبراتيـ  -37
 .  2017ااسكندريةم 

 .  2004تماـ محمكد زترافم األصكؿ العامة لاللبزاـم دار الجامعة الجديدةم ااسكندرية م -38
قػػػػكؽ ياسػػػػيف محمػػػػد الجبػػػػكرمم المبسػػػػكط فػػػػي اػػػػر  القػػػػانكف المػػػػدنيم الجػػػػزء األكؿم مصػػػػادر الح -39

 .  2010م 1طالاخصيةم المجمد األكؿم العقدم دار الثقافةم قمافم األردفم 
ياسػػػػيف محمػػػػد الجبػػػػكرمم المبسػػػػكط فػػػػي اػػػػر  القػػػػانكف المػػػػدنيم الجػػػػزء األكؿم مصػػػػادر الحقػػػػكؽ  -40

 .  2002الاخصيةم المجمد األكؿم انعقاد العقدم دار كائؿ لمطباقة كالنارم قمافم األردفم 
مػػيم العقػػكد البمهيديػػةم دراسػػة بحميميػػة مقارنػػةم دار الكبػػر القانكنيػػةم يػػكنس صػػال  الػػديف محمػػد ق -41

 .  2010القاترةم 
 ثانياا: البحوث والرسائل 

اكػػػـر محمػػػد حسػػػيف البػػػدك ملل ػػػه الماػػػبرؾ مػػػع د. محمػػػد صػػػديؽ محمػػػد قبػػػداهللم اثػػػر مكضػػػكقية  -1
ة مكضػػكقية اارادة البعاقديػة فػػي مرحمػػة الم اكضػا م بحػػث مسػػبؿ مػػف اطركحػة دكبػػكرا  المكسػػكم

م 2010دراسػػػة بحميميػػػة مقارنػػػة مقدمػػػة إلػػػأ كميػػػة الحقػػػكؽ جامعػػػة المكصػػػؿم -اارادة البعاقديػػػة ػػػػػ
 .   2011(م 16(م السنة)49(م العدد)13كالبحث مناكر في مجمة الرافديف لمحقكؽم المجمد)

الكاقػػع اـ كمثػـك صػػبيً محمػدم الم اكضػػا  الممهػدة لمبعاقػػد ماتيبهػػا كاحكامهػام دراسػػة مقارنػة بػػيف  -2
(م 16العممػػي كال ػػراغ الباػػريعيم بحػػث مناػػكر فػػي مجمػػة كميػػة الحقػػكؽم جامعػػة النهػػريفم المجمػػد)

 .  2014(م 3ااصدار)
 .  2000رجر كريـ قبد الال م الب اكض قمأ العقدم رسالة دكبكرا م جامعة القاترةم  -3
ؽم المجمػد صبرم حمػد خػاطرم قطػع الم اكضػا  العقديػةم بحػث مناػكر فػي مجمػة النهػريف لمحقػك  -4

 .  1997األكؿم العدد الثالثم 
محمػػػد ابػػػػك زيػػػدم الم اكضػػػػا  فػػػي ااطػػػػار البعاقػػػدمم بحػػػػث مناػػػكر فػػػػي مجمػػػة العمػػػػـك القانكنيػػػػة  -5

 .  2005م 47كا قبصاديةم جامعة قيف امسم العدد األكؿم السنة 
قػكؽم م بحث مناػكر فػي مجمػة رسػالة الحنبرن كقكد كابر األنبارمم الم اكضا  العقدية قبر اا -6

 .  2009المجمد األكؿم العدد الثانيم 
 ثالثنا: القكانيف كالقرارا  

 .  1951لسنة  40القانكف المدني العراقي رقـ  -1
 قرارا  محكمة البمييز العراقية.  -2
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 :ـمخــــصــالمـ
 ذلػػؾ البعاقػػدم قمميػػة فػػي اساسػػية مرحمػػة بعػػد العقػػد ابػػراـ الممهػػدة الم اكضػػا  إف

 لػػإلرادة كاف الم اكضػػا م تػػذ  سػػير حسػػف قمػػأ يعبمػػد إبرامػػه ادالمػػر  العقػػدم البػػكازف اف
 احػد إرادة ببكجػه قنػدما بناػُ الم اكضػا  اف حيث العقديةم الم اكضا  في رئيسي دكر

 العقد إبراـ كتي النهائية النبيجة إلأ الكصكؿ بهدؼ م اكضا  في الدخكؿ إلأ الطرفيف
 .المزمع

 ببقيػػػد   الم اكضػػػا  فػػػي لمب اكضػػػكفا يببعهػػػا البػػػي الصػػػياة اك الكسػػػيمة اف كمػػػا
 مبااػر باػكؿ الم اكضػا  تػذ  بجػرم اف فػي حػرة األطػراؼ فػررادة معينػةم طريقػة بربباع
 اك المكاببػػػػا  ببػػػػادؿ طريػػػػؽ قػػػػف بجػػػػرم اف يمكػػػػف اك الم ػػػػظ اك الماػػػػافهة طريػػػػؽ قػػػػف

 . المب اكضة األطراؼ إرادة بحددتا طريقة اية اك المخاطبا 

 العقدم ابراـ الممهدة الم اكضا  ماتية بحديد البحثم تذا في الدراسة كاسبهدف 
 ققديػػة طبيعػػة إرسػػاء خػػالؿ مػػف العقػػدم قمػػأ الب ػػاكض لمرحمػػة القانكنيػػة الطبيعػػة ككػػذلؾ
 بمػػػؾ قمػػػأ يبربػػػر كمػػػا الطػػػرفيف بػػػيف الب ػػػاكض قمػػػأ اب ػػػاؽ لكجػػػكد كذلػػػؾ المرحمػػػةم لهػػذ 

 الم اكضػػػةم طرفػػػي مػػػأق الم ركضػػػة ا لبزامػػػا  فػػػي ببمثػػػؿ نبػػػائجم مػػػف العقديػػػة الطبيعػػػة
 ككػػػذلؾ المرحمػػػة بمػػؾ ببخمػػػؿ البػػػي ا ب اقػػا  بهػػػا ببمبػػػع اف يجػػر البػػػي القانكنيػػػة كالقيمػػة
 .ثبا اا في حجيبها
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ABSTRACT : 

Negotiations leading to the contracting are an essential stage 

in the contracting process, since the contractual balance to be 

concluded depends on the smooth functioning of these 

negotiations and will plays a key role in the nodal negotiations. 

Negotiations arise when the will of one of the parties enters into 

negotiations with a view to reaching the planned contract. 

The means or formula followed by negotiators in the 

negotiations does not follow an approach. The parties' will be free 

to conduct such negotiations directly by means of ambiguity or 

verbalization or can be conducted through the exchange of 

correspondence, correspondence or any method determined by the 

will of the negotiating parties. 

The study aimed to determine the nature of the negotiations 

for the conclusion of the contract, as well as the legal nature of the 

negotiation stage of the contract, by establishing a contractual 

nature for this stage. This is because there is an agreement to 

negotiate between the parties and the consequent consequences. 

The parties to the negotiations, the legal value to be enjoyed by 

the agreements that permeate that stage, as well as their proof of 

proof. 


