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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ن االعتبار لدراسة االعتبار الشخصً فً التعاقد البد ان نؤكد اوال على ا

بمعنى اف ، ما لـ تكف ىناؾ حريو في التعاقد ؽال يتحقالمتعاقديف  احدالشخصً لدى 
لبواعث  الحرة بإرادتوالتعاقد مع شخص محدد انما ىو يختاره إلى  المتعاقد عندما يمجأ

اخرى تتصؿ بشخص  ألسبابأو  ةاقتصاديأو  ةاجتماعيأو  نفسيو ألسبابأو  خاصة
إلى  ترجعأو  تخصص المتعاقد المقابؿأو  ميارةإلى  ىي اما ترجعو ، المتعاقد المقابؿ

 و ترجعأوشرؼ وامانو  ونزاىةاخالؽ أو  الصفات التي يحمميا ذلؾ المتعاقد مف فضيمة
صمة أو  متبادلةثقو أو  كوجود عالقو متينو فالمتعاقديالعوامؿ المشتركة ما بيف إلى 

 قربى.
انتفت حرية أو  فاذا انعدمت، الشخصيف حرية التعاقد امر مالـز لالعتبار إ

مف  ـال يمز لكف ، معيا االعتبار الشخصي ىاآلخر انتفالتعاقد وحرية اختيار المتعاقد 
وجود حرية التعاقد وجود االعتبار الشخصي ولكف يمـز مف انعداـ الحرية في التعاقد 

يمجأ  وفي ضوء تحقؽ حرية التعاقد نجد مف الممكف اف، انعداـ االعتبار الشخصي
بيع سيارتو لكؿ مف يتقدـ أو  تأجير عقارهإلى  مثال المختارةالحرة  وبإرادتوالمتعاقد 

دوف اف تكوف شخصية ، الثمف الذي يرغب فيوأو  التي يريدىا األجرةويقبؿ بدفع 
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فييا  دال يعتلذلؾ وجدت العقود التي ، لو ةبالنسب التعاقد محؿ اعتبارإلى  المتقدـ
ذ إ، في التعاقد الحريةكف االمر عمى النقيض في حاؿ انعداـ ل، باالعتبار الشخصي

كما ىو الحاؿ في عقود ، بار الشخصي في التعاقدتانعداـ االعإلى  يؤدي ذلؾ حتما
سنعمؿ  وفي ىذا الخصوص، تعديؿ شروطياأو  حتى مناقشتيا فال يمكاالذعاف التي 

في  الحريةتي تنعدـ مف حيث اعتباره مف عقود االذعاف ال 1عمى تحميؿ عقد النقؿ
ومف خالؿ ذلؾ يتضح الترابط ما ، مناقشة شروطيا ومف حيث االعتبار الشخصي فيو
لذلؾ فاف بحث موضوع االعتبار ، بيف حرية التعاقد واالعتبار الشخصي في التعاقد

إلى  الربط بينو وبيف حرية التعاقد اضافوإلى  الشخصي في التعاقد يقود بطبيعة الحاؿ
 بيذا الخصوص. األوربيةتشريعات بياف موقؼ ال

  :همية البحثأ
تتمثؿ مشكمة البحث بضرورة تحديد سياؽ واحد متصؿ في تحميؿ مفيـو 
االعتبار الشخصي واثاره في مختمؼ العقود التي يمكف اف يرد فييا طابع االعتبار 

ار وىذا االخير يثير التساؤؿ عف مدى طبيعة االعتب، تجاريوأو  سواء كانت عقود مدنيو
في ضوء عدـ وجود سياؽ قانوني صريح في  والتجارية المدنيةالشخصي في العقود 

ومدى االعتداد؟ وىذا التساؤؿ يقود لضرورة تحميؿ تساؤؿ اخر عف  الطبيعةتحديد ىذه 
جوىر وفكرة االعتبار الشخصي وفقا لمقانوف المدني وقانوف التجارة والشركات العراقي 

وتأسيسا عمى ذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ امكانية ضبط  ؟المقارنة والغربية العربيةوالقوانيف 
بخصوص  القانونيةعمى االعتبار الشخصي وتأصيؿ االسس  المترتبة القانونيةالنتائج 

باثر العقد  متصمةكانت أو  صحتوأو  ذلؾ؟ سواء ارتبطت ىذه النتائج بانعقاد العقد
  ذاتو.

                                                           

اذ مف الممكف عدـ اعتبار عقد النقؿ مف عقود االذعاف وذلؾ مف حيث امكانية مناقشة الشروط  1-
ومف حيث امكانية اختيار  التي يتضمنيا العقد في بعض االحياف "كمناقشة االتفاؽ عمى االجرة"

لنقؿ الخاص وتحقيؽ ذلؾ وىذا ما قررتو اغمب اإلى  اذ مف الممكف المجوء، الناقؿ الذي تتعاقد معو
   التشريعات االوربيو.
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 األول املبحث
 حرية التعاقذ

لسنة  (44اف المشرع العراقي في القانوف المدني العراقي رقـ) ءً يجب القوؿ ابتدا
قػد حرص عمى اقرار وابراز مبدأ سمطاف االرادة شأنو في ذلؾ شأف اغمب  1951

 2ومنيا التوجيو االوربي الذي اقر حرية االطراؼ في تحديد العقد، 1األوربيةالتشريعات 
اخذا بمبدأ  اإلسالميةالمذاىب وليسمؾ في ذلؾ مسمؾ المذىب الحنبمي وىػو اكثػر 

مف  (73وقد صرح المشرع العراقي عمى تمسكو بيذا المبػدأ في المادة)، 3سمطاف االرادة
القانوف المدني بقولو) العقد ىو ارتباط االيجاب الصادر مف احد العػاقديف بقبوؿ اآلخر 

خصوص دور ب 25 المادةما قررتو إلى  اضافو 4عمى وجو يثبت اثره في المعقود عميو(
 . 5وحرية ارادة المتعاقديف حتى في اختيار القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد

اف مبدأ سمطاف االرادة في القانوف المدني العراقي لـ يكف إلى  وتجدر االشارة
ف االستثناء والقيود ذ اف االصؿ في القانوف المدني العراقي ىو حرية التعاقد لكإ، امطمق

تحد مف قيمة المبدأ حسب ما أو  والقيود ابدا لـ تجرد االستثناءاتػذه ف ىأ إالَ ، موجوده
                                                           

1-Michele Graziadei,and Ugo Mattei ,and Lionel Smith, Commercial Trusts 

in European Private Law (New York: Cambridge University Press, 2005), 

p.410. ISBN 10 0-511-13518-1 eBook (EBL). 

2- See Article 3 of Regulation (EC) No. 593/2008. 
 كمية الحقوؽ.، جامعة النيريف، 2442، بغداد، اصوؿ الفقو االسالمي، د.مصطفى ابراىيـ الزلمي -3
( والمشرع السوداني في 87وقد سمؾ ىذا المسمؾ ايضا المشرع االردني في المادة ) -4

 (.33/1(والمشرع القطري في المادة)125/1المادة)
ذ اف كؿ العقود المدنية وحتى العقود وفقا الحكاـ القانوف الدولي الخاص تخضع بشكؿ مطمؽ ا -5

الرادة االطراؼ وتتحكـ ىذه االرادة ايضا في اختيار القانوف الواجب التطبيؽ وىذا ما تقرره اغمب 
 بنفس المعنى انظر، القوانيف

Erric J. Arnould and Craig J. Thompson, “Consumer Culture Theory 

Twenty Years of Research,” Journal of Consumer Research Inc, Vol. 31. 

No.4 (March 2005) , p.871 .[pp.868-882].Available at: 

www.jstor.orgstable 10.1086426626 . DOA: (16.05.2014).  

http://www.jstor.orgstable/
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ومف ، ليذا المبدأ مف حيث حرية الفرد في التعاقد وعدـ التعاقد بإيجازوسنعرض ، نرى
 حيث حرية الفرد في تحديد شروط عقده وحريتو في انياءه.

 حرية الفرد في التعاقدأوال: 
فمو اف يتعػاقد مع االطراؼ التي ، يختارىا لمتعاقدف لمفرد الحرية في الكيفية التي إ

يتفؽ عميو أو  وذلؾ بالكيفية التي يرغب بيا وبالوقت الذي يشاء، 1يختارىا لمتعاقد معيا
اف  بإمكانواف الفرد  يال تعناذ اف حرية التعاقد ، 2بالحدود التي رسميا لو القانوف

شروط أو  ،ا استحالة ماديو مطمقوشػروط يستحاؿ تنفيذىأو  يشترط بعقده شروط تعسػفيو
مخالفا لمنظاـ  عقدابراـ إلى  ف يمجػأ باألساسأأو  ،العامة واآلدابمخالفو لمنظاـ العاـ 

وىذا ما صرحت بو نصػوص القانػوف المدني العراقي ومنيا ، العامة واآلدابالعاـ 
ال  التي قضت بأنو )يصح اف يػرد العقد عمى اي شيء آخر (75صراحة نص المادة)

 .3(اآلدابأو  مخالفا لمنظاـ العاـأو  االلتزاـ بو ممنوعا بالقانوف فيكو 
يتضح لنا مما تقػدـ اف االصؿ ىو حرية الفرد في التعاقد وتبقى ىذه الحرية 

ذاؾ مف خالؿ اجبار الطرؼ أو  القانوف لمعقود التي يبرميا ىذا الفرد باعتراؼمصػانة 
 إالَ ، استحاؿ تنفيذ االلتزاـأو  فع التعويض اف تعذرالزامو بدأو  الذي يخؿ بتنفيذ العقد

إلى  يخوؿ المتعاقد الأو  رال يبر اف القانوف وعمى الرغـ مف مػبدأ الحريػة في التعاقد 
العامة المرعية في  اآلدابأو  ابراـ عقود غير مشروعة باف تخالؼ قواعد النظاـ العاـ

                                                           

رية في التعاقد يتحقؽ االعتبار الشخصي في التعاقد بأختيار كؿ طرؼ وىنا نالحظ في ظؿ الح -1
أو  اسباب نفسيوإلى  الطرؼ المقابػؿ الذي يرغب التعاقد معو دوف غيره العتبارات مختمفو قد ترجع

 اقتصاديو اجتمػاعية.
2- Michele Graziadei,and Ugo Mattei ,and Lionel Smith, Commercial Trusts 

in European Private Law (New York: Cambridge University Press, 2005), 

p.410. ISBN 10 0-511-13518-1 eBook (EBL).  

مف القانوف المدني  163/2نص المادة ، مف القانوف المدني العراقي 75يقابؿ نص المادة  -3
أو  لمنظاـ العاـكاف مخالفا أو  االردني التي نصت عمى انو "فاف منع الشارع التعامؿ في شيء

 . االداب العامة كاف العقد باطال"
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عدـ  النتيجةراـ ىكذا عقود كانت ابإلى  المتعاقدفاذا قدـ ، ذاؾأو  ىذا المجتمع
وذلؾ مػف خالؿ الحػكـ ببطالنيا اذا ما عرض االمػر ، االعتداد بيا قانوناأو  االعتراؼ

 عمى القضاء.
 حرية الفرد في عدم التعاقد : ثانيا

فكؿ فرد ، التعاقد اساساإلى  الكاممة في عدـ المجوء الحريةلكؿ فرد مف االفراد 
ال اما حريتو في اف ، دائناأو  مدينا حال يصباف أو  اف يصبح المختارةالحػرة  بإرادتو
عمى نفسو القياـ  بال يوجوذلؾ بأف  االلتزاـمدينا فتتمثؿ بعدـ دخولو في دائرة  حيصب
دائنا فتشيد ليا  حال يصبامػا حريتو في اف ، االمتناع عف القيػاـ بعمؿ معيفأو  بعمؿ

 الممزمةؽ احد االطراؼ دوف اآلخر)العقود سائر العقود التي ترتب التزامات عمى عات
دائنا عقد اليبو في القانوف  حال يصبوخير مثاؿ عمى حرية الفرد في اف ، لجانب واحد(

حيث اقتضى المشرع االردني بصريح العبارة ضرورة قػبوؿ الموىوب ، المدني االردني
عة نفعا محضا اليبو ناف باعتبار، نعقاد اليبو عمى الرغـ مف تمحضيا لمصمحتوال ول

 .1لمموىوب لو
اذ ترد ، اف حرية الفرد في عدـ التعاقد ليست مطمقةإلى  ىذا وتجدر االشارة

 :مثاؿ ذلؾ، عميػيا استثناءات وقيود
 :يجاب الممزماإل

 فاف الموجب يبقى ممزما، حدد فيو ميعادا لمقبوؿأو  فاذا صدر ايجابا وعيف

                                                           

مف القانوف المدني االردني بقوليا "تنعقد اليبو بااليجاب والقػبوؿ  558/1ىذا ما قضت بو المادة  -1
والمتمعف بنصوص القانوف المدني العراقي الخاصة بعقد اليبو اليجد نص يقابؿ ، وتتـ بالقبض"

اذ اف المشرع العراقي نص ، فاد ضمنا في القانوف المدني العراقيالنص االردني اال اف حكمو يست
وىذا ، .مف احد العاقديف بقبوؿ اآلخر.. عمى اف العقد ىو ارتباط االيجاب الصادر 73في المادة 

النص يفيـ منو اف اي عقد لكي ينعقد البد مف تالقي وارتبػاط االيجاب والقبوؿ ميما كاف نوع 
لجانبيف وسواء كاف يتمحض لمصمحة ومنفعة احد االطراؼ أو  انب واحدالعقد سواء كاف ممـز لج

 دوف اآلخر.
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 فاذا ما، مضي المدة التي حددىا لمقبوؿالرجوع عنو حتى تنقضي وت ال يستطيع ةيجابإب
تالقي أو  فاف العقد ينعقد الرتباط، صدر قبوال في المػدة المحددة لصدور القبوؿ

رجوع الموجب عف ايجابو الممـز خالؿ أو  بعدوؿ دال يعتاذ ، االيجاب الممـز مع القبوؿ
مدني العراقي التي مف القػانوف ال (84)وىذا ما قضت بو المادة ، الفترة المحددة لمقبوؿ

اف ينقضي ىػذا إلى  ةجابإموجب ميعادا لمقبوؿ التـز بتنص عمى انو "اذا حدد ال
 .1الميعاد"

 :الظاهرةاالرادة 
فاذا كػاف ، بنظر االعتبار في انعقاد العقد الظاىرةالمشرع العراقي اخذ االرادة 

و خالفت االرادة ول الظاىرة باإلرادةالتعبير عف االرادة بصيغة الماضي فانو يعتد 
مف القانوف المدني العراقي بقوليا  77/2وىذا ما نصت عميو المادة، الباطنة الحقيقية

بصيغة أو  اف بصيغة المضارعكما يكون، "يكوف االيجاب والقبوؿ بصيغة الماضي
الظاىرة وفػؽ النػص المشػار  باإلرادةويترتب عمى االعتػداد ، 2ذا اريد بيما الحاؿ"إ االمر
عمػى ذلؾ  وبنػاءً ، فػي الحقيقػة التعاقد ال يريداف العقد ينعقد ولػو كػاف المتعاقد ، الػيو

تشكػؿ نظريػة االرادة الظاىرة التي اخذ بػيا المػشرع العراقػي قيد عمى حريػة المتعاقديف 
 فػي عدـ التعاقد. 

                                                           

مف القانوف المدني االردني والتي  98/1مف القانوف المدني العراقي المادة  84يقابؿ نص المادة  -1
اف ينقضي ىذا إلى  التـز الموجب بالبقاء عمى ايجابو، نصت عمى انو "اذا عيف ميعادا لمقبوؿ

 د".الميعا
مدني  132 مدني اردني والمادة 91/2نص المادة، مدني عراقي 77/2يقابؿ نص المادة  -2

والذي يفيـ مف ىذه النصوص اف المشرع قصد االعتداد باالرادة الظاىرة متى ما كانت ، اماراتي
بينما نجد اف المشرع ياخذ االرادة الحقيقية الباطنة بنظر ، صيغة التعبير ىي صيغة الماضي

اف إلى  وتجػدر االشارة ىنا، االمرأو  تبار عندما تكػوف صيغة التعبير ىي صيغة المضارعاالع
المػتاف مدني اردني  92والمادة ، مػدني عراقي78االمر يختمؼ تمػاما بالنسبة لما ورد في المػادة 

، ديفؾ قصد العاقذلإلى  تقػرراف اف صيغة االستقباؿ ينعقد بيما الػعقد وعػدا ممزما اذا انصرؼ
 ر االعتبػار االرادة الحقيقػة الباطنة.ع العراقي واالردني اخػذ بنظوىػنا نجد اف المشر 
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 املبحث الثاني
 وبيان اهميتهفهىم االعتبار الشخصي يف التعاقذ م
بيف فكرة في تعريفو لالعتبار في التعاقد  فقو القانوف االنكميزيفي  يـبعض يربط

 حد االطراؼ بوعد معيف وبيف اعتبار الوعد كالسعر الذي جمب الطرؼ االخرأتمسكؾ 
 التعاقد. إلى  اذف االعتبار يشكؿ عنصر جذب الحد االطراؼ، 1التعاقدإلى 

المتعاقد المراد التعاقد االعتبار الشخصي في التعاقد يقصد بو اف تكوف شخصية 
بمعنى اف شخصية المتعاقد المراد التعاقد معو ىي الباعث ، معو محؿ اعتبار في العقد

وشخصية المتعاقد المراد التعاقد معو ، التعاقدإلى  الدافع الذي دفع المتعػاقد المقابؿ
بؿ كشعوره اصة بالمتعاقد المقانفسيو خ ألسبابتكوف محؿ اعتبار لمف يريػد التعػاقد اما 

اعتبارات اجتماعيو أو  ألسبابأو  ىذا المتعاقػد دوف غيره ىو المناسب لمتعاقد معو أفب
جوانب اخالقية أو  العتباراتأو  كوجود صمة قربى بينو وبيف مف يريد اف يتعاقػد معو

أو  يحمميا الشخص المراد التعاقػد معو مف خمؽ وفضيمة واحساف وامانو وشرؼ
بينو وبيف مف يريد اف يتعاقػد  المتبادلة والثقة المتينة ةجود العالقالعتبارات تتعمؽ بو 

وقػد تكوف شخصية المتعاقد محؿ اعتبار لبواعث اخرى اوسع نطاقا قد تكوف ، معو
 حتى سياسيو.أو  اقتصاديو

انو اذا كانت ىنالؾ الكثير مف االسباب التي تجعؿ مف إلى  اإلشارةىذا وتجدر 
 نجد اف اكثر االسباب المؤثرة لشخص المتعاقد ودفعو، بارشخصية المتعاقد محؿ اعت

أو  التعاقػد عمال ترجع في الغالب لما يحممو المتعاقد المقابؿ مف جوانب تخصصيوإلى 
مثػاؿ ذلؾ المريض الذي يريد التعاقد مع ، لما يحممو مف كفاءه وخبره في مجاؿ عممو

الطبيب مف شيره وخبره وكفاءة طبيب معيف ألجراء عمميو جراحيو لو لما بحممو ذلؾ 
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمف يريد توكيؿ محاميا لمدفاع عنو فانو ، في مجاؿ تخصصو

                                                           

1- Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847 at 

855. Dena Valente, Consideration and Intention in the Law of Contract, 

October 2010, University of Otago, p. 7.  
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في الدفاع  القانونيةوخبرتو  وكفاءتوذلؾ المحامي لمينتو  بإتقافيختاره العتبارات تتعمؽ 
 .1عػنو وال يختاره لبواعث الشرؼ والفضيمة واالخالؽ

يتحقؽ في الغالب مف جانب واحد باف تتحقؽ  يالشخصاالعتبار ىذا واذا كاف 
لديو القناعة التامة باف المتعاقد المقابؿ ىو الشخص المناسب تحديدا لمتعاقد معو دوف 

بتعبير أو  ف يكوف االعتبار الشخصي مف جانبيفأما يمنع اطالقا ب دال يوجغيره فانو 
بمعنى اف كؿ طرؼ مف ، آخر يكوف االعتبار الشخصي متبادال لػدى اطراؼ العقد

اطراؼ العقػد تكوف شخصية الطرؼ اآلخر محؿ اعتبار بالنسبة لو وينعقد العقد عمى 
 ىذا االساس المتبادؿ بيف االطراؼ.

ويالحظ اف االعتبار الشخصي المتبادؿ بيف االطراؼ شأنو شأف االعتبار 
عتبار التي الشخصي الذي يتحقؽ مف جانب واحد مف حيث االسباب الدافعػة لتحقؽ اال

 والمثؿ عمى االعتبار الشخصي المتبادؿ االطراؼ المذيف ييدفوف، سبؽ واف اشرنا الييا
انشاء شركة معينو فانيـ غالبا ما تكوف شخصية كؿ واحد منيـ محؿ اعتبار إلى 

"بمعنى اف شخصية كؿ طرؼ مف اطراؼ عػقد  االشخاص ت"شركالآلخربالنسبػة 
الخرى لما تحممو كؿ شخصيػة مف كفاءة وخبرة في مكممة لشخصية االطراؼ ا الشركة

إلى  تبديؿ احػد االطراؼ يؤديأو  توقؼأو  بحيث اف انقطػاع، مجاؿ اختصاصيا
 .2الشركةعرقمة سير اعماؿ 

 أو مما تقدـ يمكف اف نعرؼ االعتبار الشخصي بانػو اتجاه ارادة احد المتعاقديف

                                                           

، 2441، بغداد، مبادئ العقد في القانوف االنكميزي، انظر بيذا المعنى د.مجيد حميد العنبكػي -1
 .73ص

نظريػة ، المجمػد االوؿ، فػي االلتزاماتػرح القػانوف المدني الوافػي فػي ش، انظر كذلؾ د.سميمػاف مرقس
 .363ص، 1987، 4ط، العقػد واالرادة المنفػردة

عقود البيوع ، التفاوض والتعاقد، بيذا المعنى د.عبد جمعو موسى الربيعي وفؤاد العمواني انظر -2
، 2444، بغداد، مطبعة الزماف، 1994التجاريو الدوليو وفقا الحكاـ قواعد االنكوتيـو لعاـ 

 .143ص



  (9102لعام )ا(/92)(/العدد 8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

87 

لبواعث واسباب مختمفة قد تكوف  المتعاقػد المقابؿ تحديدا صالختيار شخكمييما 
 سياسيو.أو  اقتصاديوأو  اجتماعيةأو  تخصصيو

ويستشؼ مما سبؽ ذكره اىمية االعتبار الشخصي باعتباره احد الدعائـ االساسية 
االماـ نحو النجاح إلى  في ترصيف العالقات العقدية وتقويتيا ودفعيا المؤثرة والقوية

اكؿ والخالفات ولمسات القضاء عمييا اذا ما عرضت عػف المش العقديةوابعاد العالقات 
التي يتحقؽ فييا االعتبار  العقديةاذ اف العالقات ، كقضايا مختمؼ فييا امامو

في  والتروي وحسف االختيار القناعةالشخصي نرى انيا عالقات عقدية مبنية عمى 
بار فانو يكوف التعاقػد بحيث اف كؿ متعاقد يأخذ شخصية المتعاقد المقابؿ بنظر االعت

العقدية بتنفيذ كؿ  العالقةفي نجاح  ةعالي ةالتعاقد عف قناعػة تامة وثقإلى  قد اقدـ
اال اذا شكؿ االعتبار الشخصي ، العالقةطرؼ االلتزامات الممقاة عميو بموجب تمؾ 

الوىـ لدى احد أو  متى ما تحقؽ الغمط العقدية استثناءً  العالقةحجر عثره في نجاح 
 في اختيار المتعاقػد المقابؿ. المتعاقديف

عميو يالحظ اف االصؿ ىو بروز اىمية االعتبار الشخصي مف حيث كونو يعمؿ 
اما االستثناء مف ذلؾ فيو اف ، االماـإلى  عمى تقويػة وترصيف العالقات العقدية ودفعيا

االعتبار الشخصي قد يشكؿ احيانا جانبا مف جوانب اثارة المشاكؿ والخالفات بيف 
وذلؾ عندما يتضح لػدى احد المتعاقديف اف المتعاقد المقابؿ ليس ىو مف ، تعاقديفالم

 وىذا ما سنبحثو الحقا.، اراد التعاقد معو مع تحقؽ عمـ االخير بيذا التوىـ
اذ يمكف اف يكوف االعتبار ، وقد يشكؿ االعتبار الشخصي جانبا قانونيا جديدا

مقصود لذاتو وانما يكوف خطوه اوليو عقد مسمى غير إلى  ءالمجو الشخصي سببا في 
مثاؿ ذلؾ المالؾ ، ي الذي تـ المجوء اليواألول عقد آخر جديػد غير العقدإلى  لمجوء

الذي يممؾ عقاريف متجاوريف فاذا اراد بيع احػد العقاريف تكوف شخصية المشتري في 
تري الذي فمكي يتحقؽ المالؾ تماما مػف شخصية المش، الغالب محؿ اعتبار بالنسبة لو

عمى تأجير العػقار لو خالؿ مدة  ا تـ البيع فانو يتفؽ معو ابتداءً سيصبح جارا لو اذ
 عقد االيجار يكوف كؿ منيما ممزماوخالؿ مدة ، معينو لمتحقؽ مف شخصيتو مثال
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 العقد النيائي المنشود وىو البيع. ـال برابالسعي 

 املبحث الثالث
 عذم االعتبار عقىد االعتبار وعقىد

اذ اف ىنالؾ الكثير مف ، في جميع العقود ؽال يتحقف االعتبار الشخصي إ 
وىذا ، التعاقد معوإلى  المتعاقد فييا بشخصية الطرؼ المقابؿ الذي يقدـ ـال ييتالعقود 

وبالوقت ذاتو نجد ، يرتبط في الغالب ارتباط وثيؽ بطبيعة وموضوع العقد المراد ابرامو
فييا االعتبار الشخصي وذلؾ باف تكوف ىوية الطرؼ مف العقود التي يتحقػؽ  الكثير

ػة الطرؼ المقابؿ وشخصيتو فمتى كانت ىوي، المقابؿ وشخصيتو محؿ اعتبار في العقد
اما اذا لـ تكف ىويػة ، الشخصي في العقد كاف العقد عقدا قائما عمى االعتبار ةجوىري

ػمعنى غير قائـ عمى الطرؼ المقابؿ جوىرية فػي العقد كاف العقد عقدا اعتياديا ب
ونرى اف ىذه المسألة ىي مسألة وقائؽ اذا ما حصؿ اختالؼ ، االعتبار الشخصي

حسب طبيعة العقد وموضوعو  ةبقاضي الموضوع وسمطتو التقديري ةفػيي منوط، فييا
بالتعاقػد في حاؿ عدـ االشارة بالعقد كوف ىوية احد االطراؼ  المحيطةوحسب الظروؼ 

  .1ذلؾغير أو  محؿ اعتبار
ومف ثـ نقؼ ، يباالعتبار الشخصنتولى بحث بعض العقود التي يعتد فييا وس

 : يأتيفييا باالعتبار وكمػا  دال يعتالعقود التي  لبحث بإيجاز
 العقود التي يعتد فيها باالعتبار الشخصي: اوال

 التراضي اي بمجرد ارتباط االيجاباالصؿ في العقود انيا تنعقد بمجرد تحقؽ 
 ف العقد عقدا قائما عمى االعتبارلكف قد يكو ، مف احد العاقديف بقبوؿ االخرالصادر 

 بد اف يقبؿ الموجب اف يتعاقد معالشخصي فال ينعقد ىػذا األخير لمجرد التراضي بؿ ال
                                                           

بػناءا عػمى طمػب أو  الخبراء مػف تمقػاء نفسػوإلى  كػما ويمكػف لمقاضػي فػي مثؿ ىذا الفرض احالػة االمػر -1
، أنظػر فػي ذلؾ د. آدـ وىػيب النداوي، كمييػما لمػبت فػي الموضػوع ومف ثػـ اتخػاذ قرارهأو  احد االطػراؼ

 .242ص، 1994، بغداد، المػوجز فػي القػانوف االثبات
 مف قانوف االثبات. (135) انظرا ايضػا فػي ذلؾ الفػقره االولػى والفقرة الثانيو مف المادة
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اذ اف الغمط في ىوية العاقػد وشخصو يكوف غمطا جوىريا يترتب عميو ، شخص القابؿ
بؿ لمفسخ" فمتى ما كانت شخصية احد المتعاقديف اف ينشأ العقد غير الـز "بمعنى قا

وىو يكوف كذلؾ ، دا قائما عمى االعتبار الشخصيقار في العقد كاف العقد عمحؿ اعتب
كأف ، تخصصيو لما يحممو المتعاقد مف تخصص وكفاءة في مجاؿ معيف ألسباباما 

ف تخصص عمميو لو لما يحممو ىذا الطبيب م إلجراءيتعاقػد المريض مع طبيب محدد 
مف يتعاقد مع محامي أو  ،العمميةدقيؽ وكفاءة وخبرة في اختصاصو تضمف نجاح 

لمدفاع عنػو في قضيو معينو لما يحممو ىذا المحامي مف كفاءة وقدرة وفطنو في الدفاع 
وقد تكوف اسباب االعتبار الشخصي في العقد اسباب اجتماعيو تتمثؿ ، عف موكمو

وقػد تكوف االسباب ، بيف االطراؼ المتبادلة والثقة ةالمتين العالقةأو  بصمة القربى
ادبيو لما يحممو المتعاقػد المراد التعاقد معو مػف صفات الفضيمة واالخالؽ أو  أخالقية

كتعاقػد  العمميةأو  االجتماعية المكانةأو  ترجع لممنصبأو  والنزاىة واألمانةوالشرؼ 
 الطالب مع استاذه الجامعي وىكذا.

انو يمكف عموما تحديد بعض العقود التي يتحقؽ فييا إلى  رةوتجدر االشا
عمى  الواردةوالعقود  المعاوضةاالعتبار الشخصي كما في عقود التبرع وبعض عقود 

ؾ ما يمنػع مف اف تكوف شخصية المتعاقػد وىويتو محؿ اعتبار اال انػو ليس ىنا، 1العمؿ
 2ابراـ العقد عف اعتداده باالعتبارفي غير ذلؾ مف العقود متى ما افصح المتعاقػد وقت 

نتولى تفصيؿ بعض العقود التي يعتد فييا وس، 3الحديدية،كما في عقود اجارة الخزائف 
 :باالعتبار الشخصي وكػما يأتي 

                                                           

مصادر الحقوؽ ، الجزء االوؿ، المبسوط في شرح القانوف المدني، انظر د. ياسيف محمد الجبوري -1
دار وائؿ لمنشر ، عماف ػ االردف، ػ انعقاد العقػداألوؿ القسـ ، نظرية العقد، المجمد االوؿ، الشخصيو

 .121ص، 2442، 1ط، والتوزيع
بدوف ، بحث منشور عمى شبكة االنترنيت، ديومفيـو عقد ايجار الخزائف الحدي، د.اسامو فوزي -2

 .8تأريخ نشر، ص
عقد ايجار الخزائف الحديديو اليقـو عمى االعتبار الشخصي ومع ذلؾ قد يراعى االعتبار في  -3

واف العميؿ قد يفضؿ بنؾ ، قد يرفض التأجير الشخاص معينيف حدود ضيقو مظيرىا اف البنؾ
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 :عـقود التبرع -أ
المتمعف في عقد التبرع يجد اف المتبرع لـ يتبرع مف فراغ وانما لوجود اعتبار 

لعقود التي يترتب عنيا نفعا محضا لممتبرع لو وىذا النفع قصده فعػقػد التبرع مف ا، حتما
كتبرع األخ ألخيو ، 1ذلؾإلى  وما األدبية العالقةأو  المتبرع العتبارات صمػة القربى
 والزوج لزوجتو والطالب ألستاذه.

، فعقود التبرع اذا ىي عقود قائمو عمى االعتبار الشخصي بالنسبة لممتبرع لو
ألف الغمط ىنا يعد ، مط في شخصيتو اف يكوف العقد قابال لمفسخغال وليذا يترتب عمى

 غمطا جوىريا.
ال اف االعتبار فػي ىذه العقود يجب اف يكوف مشروعا بأف إلى  اإلشارةوتجدر 

، عالقػو غير مشروعو معيا إلقامةكمف يتبرع ألمرأه ، واآلدابمخالفا لمنظاـ العاـ  يكوف
 .2فاذ يكوف مصير العقػد ىو البطال

 :عمى العمل الواردةالعقود  -ب
ىذه العقود في الغالب قائمو عمى االعتبار الشخصي وخصوصا في االعماؿ 

شخصية العامؿ الذي  فال تكو فصاحب المطعـ مثال ، مياره وخبرةإلى  التي تحتاج
اذ اف ىذا العامؿ يؤدي ، يقوـ بأعماؿ التنظيؼ وغسؿ األواني محؿ اعتبار بالنسبة لو

ال عتياديو يمكف اف يستعيف صاحػب المطعـ بأي عامؿ آخر يقوـ بيا فيي اعماؿ ا
يؤدي اعماؿ أو  ولكف الحاؿ يختمؼ بالنسبة لمطباخ الذي يقوـ، 3ميارهإلى  جتحتا

                                                                                                                                                      

في مجموعة اعماؿ لجنة تعديؿ القانوف التجاري ، فالمػا، أنظر في ذلؾ، عمى عمى بنؾ آخر
 .148ص، 4ج، الفرنسي

1- William A. Drennan, Charitable Naming Rights Transactions: Gifts or 

Contracts, Michigan State Law Review 2016, p.p 1265-1355, p. 1281.  

، 1991، بغداد، قانوف االنكموأمريكياالعتبار كركف في العقد في ال، د.عبد المجيد الحكيـ -2
 .335ص

3- William A. Drennan, Charitable Naming Rights Transactions: Gifts or 

Contracts, Michigan State Law Review 2016, p 1300.  
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محؿ اعتبار  فما تكو شخصية الطباخ غالبا ، تحضير وجبات الطعاـ في المطعـ
مياره وعمى االخص اذا إلى  لصاحب المطعـ ألف الطباخ يؤدي اعماؿ تحتاج بالنسبة

 ما اعتاد رواد المطعـ عمى طبخ ىذا الطباخ دوف غيره.
اف االعتداد بشخصية المتعاقد في مثؿ ىكػذا نوع إلى  اإلشارةومف الجدير بالذكر 

إلى  عمى وقت انعقاد العقد حسب بؿ يمتد ىذا االعتداد كذلؾ رال يقتصمػف العقود 
وشخصية المتعاقد ، انعقاده وتنفيذه عمى شخصية العاقدفالعقد يعتمػد فػي ، تنفيذ العقد

 .1التعاقدإلى  في ىذا النوع مف العقود تكوف ىي الباعػث الدافع
 :عـقـد النقل -ج
التي  اإلذعافف االتجاه التقميدي السائد يقضي بأف عقد النقؿ ىو مػف عقود إ

، التفاؽ عمى خالفيامف حيث امكانية تعديؿ شروط العقد وا اإلرادةيضعػؼ فييا سمطاف 
القوؿ بذلؾ عمى االطالؽ وخصوصا بعػد تطػور انشطػة القطػاع  ال يمكفونرى انػو 

يتحقؽ في عقد النقؿ الحكومي  فاإلذعاف، الخاص وعمى األخص فػي مجاؿ النقؿ
يمكف االتفاؽ عمى  مناقشة شروط ىذا العقد وال فال يمكاذ ، 2قطارات"أو  "سيارات

لمنقؿ الخاص نجػد اف مػبدأ سمطاف االرادة يقوى فيو  بالنسبةما ا، 3خالفيا وتعديميا
                                                           

، وىذا ما سنبحثو الحقا عند الوقوؼ عمى النتائج المترتبو عمى االعتداد باالعتبار الشخصيي -1
المصدر ، .كذلؾ د.سميماف مرقػس471ص ، المصدر السابؽ، في ذلػؾ د.ياسػيف الجبوري انظػر

 .364-363ص، السابؽ
وعقود النقؿ البحريو منظمػو بقانوف ، إذ اف عقود النقؿ بالطائرات منظـ بمقتضى اتفاقية فينا -2

، 2443، لمػوصؿا، الػوجيز في شرح احكاـ عقػد األيجار، انظر د.جعفر الفضمي، التجارة البحري
 .164ص

3- On international level we can notice concerning transport contract for 

instance Vienna convention “The Convention on Road Traffic, commonly 

known as the Vienna Convention on Road Traffic, is an international 

treaty designed to facilitate international road traffic and to increase road 

safety by establishing standard traffic rules among the contracting parties. 

The convention was agreed upon at the United Nations Economic and 

Social Council's Conference on Road Traffic (7 October – 8 November 

1968) and concluded in Vienna on 8 November 1968. It came into force 
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تحديد ىوية شخص الناقؿ لتكوف محؿ اعتبار فػي العقد إلى  يرتقيأو  بحيث يصؿ
المجمعات إلى  فقد يرغب المسافر التعاقد مع شركو محدده بالذات لنقمػو، أغمب األحياف

 الراحةفي توفير وسائؿ  عالية ةقوث ةمف سمع الشركةمثال لما تحممو تمؾ  السياحية
وليذا يتحقؽ االعتبار ، بما لدييـ مف التزاـ دقيؽ بالمواقيتأو  لممسافريف اثناء نقميـ

 الناقمة جوىريو ومحؿ اعتبار بالعقد. الشركةالشخصي بأف تكوف صفة وىوية 
 :عقود شركات األشخاص -د
ر الشخصي بيف ف شركات االشخاص ىي مف الشركات التي تقوـ عمى االعتباإ

وتقوـ شركات ، الشركةالشركاء لتجعؿ مف ىوية كؿ شريؾ محؿ اعتبار فػي عقػد 
وليذه الشركات في ، والصغيرة المتوسطةاالشخاص عاده عمى استغالؿ المشاريع 

، المحاصةوشركػة  البسيطة التوصيةالغالب ثالث اشكاؿ وىي شركة التضامف وشركة 
 :والثػاني لشركات االشخاصاألوؿ  ؿنبيف االعتبار الشخصي في الشكوس

 شركة التضامن
فيما بينيـ بعنواف  اإلتجاراكثر بقصد أو  وىي الشركة التي يعقدىا اثناف

قائمو عمى االعتبار الشخصي مف حيث  الشركةوىذه ، مخصوص يكوف اسمًا ليا
 الجوىرية الصفةوخير دليؿ عمى ، الشركةجوىرية صفة كؿ شريؾ مف الشركاء في ىذه 

يتكوف  الشركةكؿ شريؾ وشخصيتو في شركػة التضامػف مف انػو يجب اف يكوف عنواف ل
واكثر مف ذلؾ حيث ، ذكر احدىـ مػع اضافة كممة وشركاؤهأو  مػف اسماء الشركاء فييا

بمسألة عػدـ جواز تداوؿ حصة  الشركةيتضح لنا تحقؽ االعتبار الشخصي في ىذه 
الغير إلى  عامو اف يتنازؿ عف الحصو كقاعدة لمشريؾ زال يجو إذ ، الغيرإلى  الشريؾ

إذ يجوز االتفاؽ ، ليست مف النظاـ العاـ القاعدةولكف ىذه ، دوف موافقة باقي الشركاء
ولكف ىذا الحؽ ، يكػوف لكؿ شريؾ الحؽ في التنازؿ عف حصتو لمغير بآفعمى خالفيا 

                                                                                                                                                      

on 21 May 1977. The convention has been ratified by 74 countries, but 

those who have not ratified the convention may still be parties to the 1949 

Convention on Road Traffic. This conference also produced the 

Convention on Road Signs and Signals. 
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االتفاؽ أو  لتنازؿعمى ا لمموافقةيجب اف يكوف مشروطًا بأغمبية معينو مف الشركاء 
 1ورثتػو فػي حالػة وفاتوإلى  عمى انتقاؿ حصػة احد الشركاء

 البسيطة التوصيةشركة 
 التي تقوـ عمى االعتبار الشخصي بيف شريؾ واحػد البسيطة التوصيةتعقد شركة 

اكثر يكونوف اصحاب امواؿ فييا أو  اكػثر مسؤوليف ومتضامنيف وبيف شريؾ واحدأو 
ولمشريؾ الموصي اف يقدـ حصتو في ، اإلدارة ويسموف موصيف وغير مسؤوليػف عف

وابرز ما يؤكد ، ، لو اف يقدـ حصتو بالعمؿ زال يجو عينيو ولكػف أو  نقديو الشركة
ال إذ ، الشركةتقييد التنازؿ عف حصص  الشركةاالعتبار الشخصي الذي تقوـ عميو 

تػو لمغير إال بموافقة موصي اف يتنازؿ عف حصأو  لمشريؾ سواء كاف متضامناً  زيجو 
إذ يترتب عمػى وفاتػو حؿ ، وال تنتقؿ حصة الشريؾ الموصي لورثتػو، باقي الشركاء

 .2الشركة
 ”Factoring contract“عقد الفاكتورنغ -هـ

 ةىو عقد يقوـ عمى فكر  التجاريةما يسمى بعقد شراء الديوف أو  عقد الفاكتورنغ
 ئر فواتيره وسندات ديونومؤسسة الفاكتورنغ سايقدـ ل بأفالدائف  التزاـ، مفادىا بسيطة
 مف تحصيؿ ىذه الديوف مف  المؤسسةلو بذمة مدينو بغية تمكف  المترتبة ةالتجاري
تقوـ بشرائيا مف ، بعض تمؾ الديوفأو  فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورنغ عمى كػؿ، المديف

، معينو مف تمؾ الديوفالدائف لقاء تعجيؿ قيمتيا لو قبؿ تأريخ استحقاقيا مقابؿ نسبػو 
مع ضماف عدـ الرجوع عمى الدائف في حالة عدـ ، لتحؿ محؿ الدائف تجاه مدينو

 . 3التحصيؿ

                                                           

، انظر بحث موجز منشور عمى شبكة االنترنت لمؤسسة درويش لممحاماة واالستشارات القانونيو -1
 .1ص

  p. www.darwish( http://2law firm,coml Law) انظر المصدر نفسو  -2
عمى موقع منتدى ، بدوف تأريخ نشر، بحث منشور عمى شبكة االنترنت، انظر د.نادرشافي -3

 .1ص، المحاميف العرب

http://www.darwish/
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نو عقػد يتحقؽ فيػو االعػتبار أدراسة عقد الفاكتورنغ ب اتناولو ويرى الباحثوف الذيف 
وسمعتيا  ةاف الدائف يؤخذ مف ىوية المؤسسإذ ، ونحف نتفؽ معيـ في ذلؾ، الشخصي

قدرتيا فػي تعجيؿ قيمة دينو لو قبؿ تأريخ استحقاقو وضماف عدـ الرجوع إليو إذا لـ و 
التي تشتري ديونو  لممؤسسةيؤخذ ذلؾ بعيف االعتبار عند اختياره ، يتـ التحصيؿ

وبالمقابؿ فإف مؤسسة الفاكتورنغ تؤخػذ صفة وسمعة الدائف الذي تشتري منو  التجارية
ضمانًا ليا  التجاريةتمتمس مف صفة الدائف وسمعتو  سسةفالمؤ ، الديوف بعيف االعتبار

شخصية المديف بعػيف االعتبار  المؤسسةكما وتأخذ ، تحصيؿ الديف مف المديف بإمكانية
الطريؽ السمػيـ  لممؤسسةمؤشرًا اساسيًا يوضح  الماليةإذ اف سمعة المديف وقدرتو ، ايضاً 

 .1التحصيؿ إلمكانية
 فيها باالعتبار دتال يعالعقود التي  -ثانيا  
إذ اف ، فييا باالعتبار الشخصي فيي كثيره دال يعتلمعقود التي  بالنسبةاما 

دوف االىتماـ بشخصية الطرؼ المقابؿ وىويتو  الرضائيةاالصؿ في العقود ىػي 
وانما تكوف ، شخصيتػو عنصرًا جوىريًا في التعاقدأو  صفة المتعاقد ؿال تشكوبالتالي 

إذ اف االصؿ اف يتـ التعاقد لبواعث ، ذا ىو طابع غالبية العقودوى، عنصرًا ثانوياً 
فمف يريد ، والمقاولةكما في عقود البيع  الشخصيةماليو بعيدًا عف الدوافع أو  اقتصاديو

طالما انو يدفع  السيارةبشخصية وىوية مف يتقدـ لشراء  ـال ييتبيع سيارتو بثمف محدد 
نجد اف ، ف يريد اف يشتري بضاعو مف مخزفكذلؾ الحاؿ لم، لو الثمػف الذي يريد

الزبوف وىويتو طالما انو يكوف مستعدًا لدفع الثمف  بشخصية ال ييتـصاحب المخزف 
 .2التي يشترييا البضاعةعف 

اف البعض مف الباحثيف يروف اف العقود االكثر كواقع إلى  اإلشارةىذا وتجدر 
إذ اف اكثر العقود التي تنعقد ، صييا باالعتبار الشخب دال يعتحاؿ ىي العقػود التي 

لى شخصية إ عمال ىي العقود التي تغمب فييا فكرة التعامؿ المالي قبؿ النظر
                                                           

 .73ص، المصدر السابؽ،مبادئ العقد في القانوف االنكميزي، بنفس المعنى د.مجيد حميد العنبكي-1
 . 182نبذه ، 6ج ، انظر بالنيوؿ وريبير واسماف، ذلؾإلى  ونحف نتفؽ مع مف يذىب -2
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تقتصر عمى العقود التي عتد بيا باالعتبار فيي اما التي ي، 1والبيع كاإليجارالمتعاقديف 
 .2كالزواج والتبني وعقود التبرع الشخصية بالحالةتتعمؽ 

 املبحث الرابع
 عتبار الشخصيالا على عقىد املرتتبةتائج الن

اي بمجرد ارتبػاط ، ذكرنا سابقًا اف سائر العقود تنعقد بمجرد تحقؽ التراضي
أو  اما إذا اعتد احد طرفي العقد، 3االيجػاب الصادر مف احد العاقديف بقبوؿ اآلخر

إال إذا  دال ينعقف العقد إصفة الطرؼ المقابؿ فأو  كالىما باالعتبار الشخصي وىوية
ىذا مػف جانب ومف جانب آخر فإف االعتبار ، قبؿ الموجب التعاقد مع شخص القابؿ

موضوع إلى  وقد يدفع بالعقد، االماـإلى  ترصيف العقد ودفعوإلى  الشخصي قد يؤدي
ىوية المتعاقػد أو  التوىـ في شخصأو  نزاع يعرض اماـ القضاء في حالة الغمط

عمى العقد فإف االعتبار الشخصي  المترتبةوالحقوؽ ومف حيث االلتزامات ، المقابؿ
 الغير حاؿإلى  تقييػد االلتزامات والحقوؽ بشخص المتعاقديف وعدـ انتقالياإلى  يؤدي

 :وىذا ما سنبحثو وكما يأتي، عند وفاتيـ الورثةأو إلى  حياتيـ
 العقد بانعقادالنتائج المتصمة  :اوال  

 ال ينعقداالعتبار الشخصي إذا ما تـ االعتداد بو في العقد فإف ىذا االخير 
إذ البد اف يقبؿ الموجب التعاقد مع شخص ، بمجرد التراضػي وارتباط االيجاب بالقبوؿ

الجميور وفقا لشروط معينو إلى  فمثال لو اعمف شخص عف رغبتو في التعاقد، القابؿ
اي يرفض التعاقد مع  فبأخصي فإنو يكػوف لو الحؽ لمتعاقد مع اعتداده باالعتبار الش
 .4التي يعتد بيا الصفةعالف إذا لـ يرى فيو شخص يتقدـ لمتعاقد وفؽ ذلؾ اإل
                                                           

 363ص، (21ىامش)، المصدر السابؽ، د. سميماف مرقس -1
 .363ص، المصدر نفسو، انظر بيذا المعنى د. سميماف مرقس -2
 مف القانوف المدني العراقي. 73انظر المادة  -3
المصادر ، المجمد االوؿ، 1ج، لاللتزاـالنظرية العامة ، انظر د.حساـ الديف كامؿ االىواني -4

 .75، ص3ط، لاللتزاـاالراديو 
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 النتائج المتصمة بصحة العقد -ثانيا  
إلى  ترصيف العقد وتقويتو ودفعػوإلى  اف االعتداد باالعتبار الشخصي قد يؤدي

عتبار الشخصي غالبا ما التي يعتد بيا باال العقدية العالقةإذ اف ، االماـ واستمراره
وذلؾ مف ، والتروي وحسف االختيار في التعاقد ةعمى القناع ةمبنيػ ةعقدي ةتكوف عالق

، صفة العاقد المقابؿ اساسا لمتعاقدأو  باب اف كؿ متعاقد يأخذ مػف شخصية وىوية
 العقدية العالقةو تامو بنجاح وقناعػ عاليةالتعاقد عف ثقو إلى  وبذلؾ فإنو يكوف قد اقدـ

إال انو قد يكوف االعتبار ، وتنفيذ الطرؼ المقابؿ لاللتزامات الممقاة عمى عاتقو
صفة أو  وذلؾ عند الغمط والتوىـ بيوية العقدية العالقةالشخصي سببًا في عدـ نجاح 

قابال  غير الـزأو  إذ ينعقد غير نافذ، عدـ صحة العقدإلى  المتعاقد المقابؿ مما يؤدي
 لمفسخ.

، في صفتو يعد غمطًا جوىرياً أو  ىذا ويالحظ اف الغمط في شخص المتعاقد
يعيب إرادة المتعاقد الذي  فيذا الغمط، طالما اف العقد قائما عمى االعتبار الشخصي

وبيذا يتحقؽ عيب ، وقع في الغمط ما داـ انو ما كػاف ليبـر العقد لوال وقوعو في الغمط
مف  الثانية الفقرة العبارةوىػذا ما نصت عميو بصريح ، 1ىو الغمطمف عيوب التراضي و 

العقد "إذا وقع غمط في ذات  ذال ينفمف القانوف المدني العراقي عمى انو 118المادة 
أو  السبب الوحيػد الصفةىذه أو  في صفو مف صفاتو وكانت تمؾ الذاتأو  المتعاقد

 زال يجو مدني عراقي عمى انو "119وقد نصت المادة ، 2السبب الرئيسي في التعاقد"
لممتعاقد الػذي وقع في غمط اف يتمسؾ بو إال إذا كاف المتعاقد اآلخر قد وقع في نفس 

 كاف مف السيؿ عميو اف يتبيف وجوده"أو  كاف عمى عمـ بوأو  الغمط
 ىويةأو  يالحظ مف النصيف المتقدميف انو يشترط شرطيف لتحقؽ الغمط بشخص

 :وىذاف الشرطػاف ىػما، بحيث يترتب عميو عدـ نفاذ العقد، لمقابؿصفة المتعاقػد اأو 

                                                           

المصدر ، . د. سميماف مرقس123ص، المصدر السابؽ، انظر بيذا المعنى د.ياسػيف الجبوري -1
 .73ص، المصدر السابؽ، . د. مجيد العنبكي363ص، السابؽ

 مف القانوف المدني االردني.  153نص المادة، يقابؿ ىذا النص -2
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، اف تكوف صفة وىوية الطرؼ المقابؿ المراد التعاقد معو جوىريو في العقد -ا
 التعاقد.إلى  بمعنى اف تكوف ىػي الباعث الدافع

ليس الشخص الػذي  بأنواف يكوف الطرؼ الذي تـ التعاقد معو عمى عمـ  -ب
ليس المقصود  بأنوفإذا كاف عالمًا ، معو في عالقو عقديو خر الدخوؿاآلقصد الطرؼ 

اما إذا ، وبالتالي يتحمؿ عػبء عدـ النفاذ وعدـ المزوـ "امكانية الفسخ" النيةكاف سيء 
غمط الطرؼ المقابؿ وىنا  ال يتحمؿفينا ، انو ليس المقصود ـال يعمكاف حسف النية 
وذلؾ كمو مسألة وقائع يمكف اثباتيا ، ررالتعويض لمف لحقو ضإلى  يمكف اف يصار

كما ويمكف لمقاضي اف يتحقؽ مف ذلؾ حسب طبيعة العقػد ، بكافة طرؽ االثبات
فمف يتعاقد مع طبيب جراح لديو خبرة وكفاءة في العمميات ، بالتعاقد المحيطةوالظروؼ 
التعاقد ثـ تبيف بعد ذلؾ اف الطبيب الذي تـ ، ألجراء عمميػة جراحيو خطره الجراحية

، ألجراء ىكذا عمميو الكافية الخبرةيكػوف طبيػبًا ليس لديو  بأفمعو ليس ىو المقصود 
القضاء اف يمتمس سوء نية الطبيب إلى  فينا يمكف لقاضي الموضوع إذا احيؿ االمر

 عو طالما اف الطبيب لػـ تكف لديوالمريض قد وقع في غمط عندما تعاقد م بأفوعممو 
 التي تؤىمو ألجراء ىكذا عمميات. ممارسةوال الكافية الخبرة

 صروف تحقؽ الغمط في شخص المتعاقداف البعض مف الباحثيف يقإلى  ويالحظ
، 1الماليةفي العقود ذات الطابع الشخصي كالزواج والتبني وعقود التبرع دوف العقود 
، يةاألول كالتعاقد مع شخص عمى انػو فناف ماىر فيتضح انو يجيؿ اصوؿ الفف

سيئة الصيت  مستيترةوحسنػة السموؾ ثـ يظير انيا  ةعمى انيا شريف مرأةجير الوالتأ
 .2بحيث يتأذى منيا الجار

                                                           

، المصدر السابؽ، نقال عف سميماف مرقس ،182نبذه ، 6ج، انظر بالنيوؿ وريبير واسماف -1
. ونحف النتفؽ معيـ في ذلؾ إذ اف االعتبار الشخصي وكما ذكرنا سابقا 363ص، (21ىامش)

 قد يعتد بو في غير ذلؾ مف العقود.
 .364ص ، المصدر نفسو، انظر بيذا المعنى د.سميماف مرقس -2



 التعاقد في الشخصي االصتبار

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

58 

 ثير مف االحكاـ حوؿ الغمط في شخصوفي القضاء االنكميزي صدرت الك
منيا قضيػة بمنكارف الذي اشترى بضائع مف المدعى عميو بعد اف زور توقيع ، المتعاقد

و يدعػى بمنكيروف وما كاف مف المدعى عميو إال اف ارسؿ زبوف قديـ لممدعى عميػ
وبعد اتضاح ، المدعي واستمـ الثمفإلى  ايبمنكارف والذي قػاـ بدوره ببيعإلى  البضائع
إال اف المشتري  البضاعة بإرجاعطالب بائػع البضائع مشترييا الثاني "المدعي"  الحقيقة

"المدعى عميو" والمحتاؿ كاف قاباًل  عالثاني رفض ذلؾ عمى اساس اف العقد بيف البائػ
عقده مع المحتاؿ كاف باطاًل بسبب الغمط فػي ىوية  بأفولكف البائع ادعى ، لإلبطاؿ

المدعى إلى  البضاعة بإرجاعفصدر قرار حكـ بوجوب قياـ المدعي ، الطرؼ الثاني
طرؼ عميو ألف العقد بيف المدعى عميو والمحتاؿ كاف باطال بسبب الغمط في ىوية ال

شخص واحد وىو إلى  حيث اف ذىف البائع "المدعػى عميو" كاف قد انصرؼ، المقابؿ
إلى  البضاعةلذلؾ لـ يكف ىنالؾ عقػد ولـ تنتقؿ ممكية ، عميمو األصمي بمنكيروف

 .1المدعيإلى  البضاعةلنقؿ ممكيػة  القدرةالمحتاؿ بمنكارف وبالتالي لـ تكف لديو 
 العقد النتائج المتصمة بأثار -ثالثا  

 ويجوز، 2األصؿ في العقود انيا ترتب اثارىا عمى طرفي العقد والخمؼ العاـ
الغير وفقا لما إلى  عمى العقد المترتبةلطرفي العقد نقؿ الحقوؽ وااللتزامات 

 باالعتباراما في العقود التي يعتد بيا ، 1في نظريػة االلتزاـ العامةتقضي بو القواعد 

                                                           

 .74ص، المصدر السابؽ، انظر د.مجيد العنبكي -1
مف القانوف المدني العراقي والتي تقضي بانو  142انصت عميو الفقره االولى مف المادة ىذا م -2

بالميراث ما لـ يتبيف ة المتعمق المتعاقديف والخمؼ العاـ دوف اخالؿ بالقواعدإلى  "ينصرؼ اثر العقد
 الخمؼ العاـ.إلى  مف نص القانوف اف ىذا االثر الينصرؼأو  مطبيعة التعامؿأو  مف العقد

ويفيـ مف الشطر الثاني مف النص اعاله وبالتحديد مف عبارة )ما لـ يتبيف مف العقد( اف العقد     
اذا كاف يعتد بو باالعتبار باف كاف مف العقود ذات الطابع الشخصي الذي تكوف فيو صفة 

ىذا  ويقابؿ، لمورثو ومف باب اولى لمغيرإلى  الشخص العاقد جوىريو في العقد فانو التنتقؿ اثاره
 مف القانوف المدني االردني. 153النص نص المادة 
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 الجوىرية لمصفةحصرًا عمى طرفي العقد وذلؾ يرجع الشخصي فأنيا ترتب اثارىا 
 التعاقد.إلى  والتي تكوف ىي الباعث الدافع، لشخص المتعاقد

الغير ترجع في إلى  نقؿ الحقوؽ وااللتزاماتإلى  ويالحظ اف االسباب التي تؤدي
 :سببيف رئيسييف ىمػاإلى  الغالب

 اـ الوفاة
 النتقاؿييا باالعتبار الشخصي سبب ف دال يعتالتي  في العقوديالحظ اف الوفاة 

اما في العقود التي يعتد بيا باالعتبار الشخصي فال ، الورثةإلى  الحقوؽ وااللتزامات
مف  وذلؾ استثناءً ، ويكوف مصيرىا االنقضاء، الورثةإلى  تنتقؿ الحقوؽ وااللتزامات

 ( مف القانوف المدني العراقي. 142لنص المادة )األوؿ  الشطر
 ل عن الحقوقالتناز -ب

اليجوز في العقود التي يعتد فييا باالعتبار الشخصي التنازؿ عف الحقوؽ 
فالحقوؽ وااللتزامات المترتبو عمى ، نقؿ االلتزامات عمى عاتؽ الغيرأو  لمصمحة الغير

 العقد تكوف مقيده بشخص كؿ مف طرفي العقد.

                                                                                                                                                      

وحوالة الحؽ  361-339انظر نصوص القانوف المدني العراقي الخاصة بحوالة الديف المواد  -1
 "374-362المواد "
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 ةالخاتم

 :تي توصمنا الييا وكما يأتينورد في ختاـ ىذا البحث ألىـ االفكار والنتائج ال 
فاذا ، اف االعتبار الشخصي في التعاقد يرتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعاقد :اوال  

ولكف اليمـز مف تحقؽ حرية ، انعدمت حرية التعاقد انعدـ معيا االعتبار الشخصي
 التعاقد االعتداد باالعتبار الشخصي.

االعتداد باالعتبار الشخصي إلى  اف االسباب التي تدفع اطراؼ العقد :ثانيا
ألسباب تتصؿ بصفة أو  اقتصاديوأو  اجتماعيوأو  اذ قد تكوف نفسيو، ليست واحده

 وىذا االخير ىو الغالب.، سمعوأو  كفاءهأو  المتعاقد المقابؿ لما يحممو مف خبره

وذلؾ باف ، اذا كاف االعتبار الشخصي يتحقؽ في الغالب مف جانب واحد :ثالثا
القناعو التامو باف الطرؼ المقابؿ المراد التعاقد معو ىو الشخص المناسب تتحقؽ لديو 

فانو اليوجد ما يمنع مف اف يكوف االعتبار الشخصي مف جانبيف أي اف ، تحديدا لمتعاقد
 يكوف االعتبار الشخصي متبادال.

اف االعتبار الشخصي نرى انو احد الدعائـ المؤثره في ترصيف وتقوية  :رابعا
االماـ نحو النجاح واالستمرار بعيدا عف الخالفات إلى  العقديو ودفعيا العالقات

اذ اف العالقات العقديو التي يعتد بيا باالعتبار الشخصي غالبا ، ولمسات القضاء عمييا
اال انو ، ما تكوف عالقات عقديو مبنيو عمى القناعو والتروي وحسف االختيار في التعاقد

في استمرار العقد وبالتالي اثارة الخالفات عندما  بنفس الوقت قد يشكؿ حجر عثره
 التوىـ في شخص العاقد المقابؿ. أو  يتحقؽ لدى احد العاقديف الغمط

اذ يمكف اف ، نرى اف االعتبار الشخصي قد يشكؿ جانبا قانونيا جديدا :خامسا
عقد مسمى غير مقصود لذاتو وانما إلى  يكوف االعتبار الشخصي سببا في المجوء

كالمالؾ الذي يممؾ عقاريف متجاوريف فاذا اراد ، عقد آخرإلى  خطوه اوليو لمجوء يكوف
بيع احد العقاريف غالبا ما تكوف شخصية المشتري محؿ اعتبار بالنسبو لو عمى اساس 

فمكي يتحقؽ المالؾ مف شخصية المشتري فانو يبـر ، انو سيكوف جارا لو اذا ما تـ البيع
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وخالؿ ىذه الفتره يكوف كؿ ، االيجار يتحقؽ مف شخصيتو وخالؿ فترة، معو عقد ايجار
 منيما ممزما بالسعي البراـ العقد النيائي المنشود وىو البيع.

اليوجد معيار ثابت لمقاضي لتحديد ما اذا كاف العقد يعتد بو باالعتبار  :سادسا
غير ذلؾ في حالة اختالؼ االطراؼ وعدـ وجود اشاره صريحو في العقد أو  الشخصي

فيذه المسألة ىي مسألة وقائع تختمؼ بأختالؼ ، عمى انو قائـ عمى االعتبار الشخصي
وىي متروكو حسب ما نرى لسمطة القاضي ، طبيعة العقد والظروؼ المحيطو بالتعاقد

 التقديريو.
اما العقود التي يعتد بيا ، االصؿ في العقود انيا تنعقد بمجرد التراضي :سابعا

نعقد لمجرد ارتباط االيجاب بالقبوؿ وانما يشترط فوؽ ذلؾ اف باالعتبار الشخصي فال ت
 يقبؿ الموجب اف يتعاقد مع شخص القابؿ.

االعتبار الشخصي يمكف اف يعتد بو في سائر العقود حسب اتجاه ارادة  :ثامنا
اال اف االعتبار الشخصي غالبا ما يتحقؽ في العقود ذات الطابع الشخصي ، االطراؼ

 بني وعقود التبرع دوف العقود التي يغمب فييا الطابع المالي.كعقود الزواج والت

صفة المتعاقد في العقود التي ال يعتد بيا أو  اف الغمط في ىوية :تاسعا
اما في العقود التي يعتد بيا باالعتبار ، باالعتبار الشخصي اليؤثر عمى العقد واستمراره

العقد وبالتالً فان الغلط عاقد تعتبر جوهرٌة فً صفة المتأو  الشخصي فاف ىوية

 ٌترتب علٌه انعقاد العقد غٌر نافذ وقابال للفسخ.
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 :الممخص
 والػػدوافع البواعػػث اسػػاس ىعمػػ تبنػػي ال انيػػا المدنيػػو العقػػود فػػي االساسػػيو القاعػػده

 يسػػػتيدفيا التػػػي المباشػػػره وغيػػػر المباشػػػره المقاصػػػد تحقػػػؽ اسػػػاس عمػػػى وانمػػػا الشخصػػػيو
 التعامػػؿ يػػتـ التػي الجيػػات عػف النظػػر بغػض المدنيػػو العقػود مختمػػؼ فػي المػػدني التعامػؿ

 الثقػػو عمػػى باالسػػاس يبنػػي الػػذي التجػػاري التعامػػؿ خػػالؼ عمػػى االسػػاس ىػػو وىػػذا، معيػػا
 .المتعامميف بيف المتينو العالقو عمى واحيانا المتبادلو

 اعتبارات عمى يبني احيانا المدني التعامؿ اف اال المتقدـ االساس مف الرغـ وعمى
إلى  الدافع االساس الباعث تكوف وربما المتعاقديف احد لدى اعتبار محؿ تكوف شخصيو

 .التعاقد

 العالقػػات لتطػػور مػػوازي بشػػكؿ التعاقػػد فػػي االعتبػػارات ىػػذه نطػػاؽ التسػػاع ونظػػرا
 خػالؿ مف الشخصيو االعتبارت معينو جوانب في عزز الذي التقني التقدـ نتيجة العقديو
 مػػػع االلكترونػػػي التعاقػػػد وسػػػائؿ عػػػززت التػػػي ةااللكترونيػػػ االجتمػػػاعي التواصػػػؿ وسػػػائؿ

 ضػػرورة ىنالػػؾ اف وجػػدنا لػػذلؾ ،مختمفػػو شخصػػيو العتبػػارات بالػػذات معينيػػيف اشػػخاص
 بيػػػاف مػػػع، والتجػػػاري المػػػدني التعامػػػؿ فػػػي التعاقػػػد فػػػي المػػػؤثر العتبػػػارا بحػػػث تسػػػتوجب

 .ة االوربي التشريعات بعض موقؼ
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ABSTRACT : 

The basic rule in civil contracts is that it does not build on the 

basis of personal motives, but on the basis of the realization of 

direct and indirect purposes that are aimed at civil dealing in 

various civil contracts, regardless of the parties that are dealt with. 

This is the basis, but in commercial dealing the situation is 

deferent because of the nature of commercial dealing, which is 

builds mainly on trust and sometimes on a strong relationship 

between dealers. 

 Despite the advanced basis, however, civil dealing 

sometimes builds on personal considerations that are considered 

by one of the contractors and may be the main motive driving the 

contract. 

 In view of the wide scope of these considerations in 

contracting, we found that there is a need to search on 

considerations which it leave impact on the contract in the civil 

dealing and some commercial transactions, in addition short 

review on the position of some European legislation. 


